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Alvesta under fem år 
 
 
    

 2009 2008 2007 2006 2005 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 18 757 18 775 18 776 18 741 18 684 
     Årlig förändring -18 -1 35 57 -181 
    
 Kommunens skattesats  

(total kommunal skattesats 2009 är 31:86 då 
landsting och kommun räknas samman) 

21:21 21:21 21:21 21:21 21:21 

    
 Ekonomiskt resultat, mkr 31 -15 22 14 18 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr 1 662 -788 1 157 767 956 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

generella bidrag, procent 
98,2 101,2 97,9 97,5 98,9 

    
 Likvida medel, mkr 103 44 32 59 27 
    
 Investeringar, mkr 64 94 78 59 60 
    
 Soliditet, inkl pensionsskuld före 98 4 2 5 10 5 
 Soliditet, exkl pensionsskuld före 98 54 50 55 53 52 
    
 Låneskuld, mkr 201 250 200 192 172 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 358 347 343 293 268 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 87 84 83 71 65 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv 37 430 40 770 39 027 36 340 32 220 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 10 120 6 770 5 882 7 440 5 480 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 34 450 36 000 33 032 29 560 26 860 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 11 020 10 160 9 379 9 500 8 690 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 4 3 4 3 6 
 Soliditet 11 11 13 14 13 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 4 5 4 5 1 
 Soliditet 10 9 8 7 6 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,3 0,1 1 0 0 
 Soliditet 14 15 13 9 4 
 ALVESTA UTVECKLING AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr -7,9 -0,4 0,4 -0,4  
 Soliditet 8 45 96 95  
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 

  
 

2009 ett år med utmaningar 
 
 

 
 
 
 
Året inleddes med att en djup 
lågkonjunktur stod för dörren. Det har varit 
en viktig uppgift att få en ekonomi i balans 
samtidigt som verksamheternas kvalitet 
ska upprätthållas på en bra nivå. Politiker 
och anställda har på ett aktivt sätt tagit sig 
an uppgiften och bidragit till att kommunen 
kan redovisa ett gott resultat. 
 
Det finns utmaningar att ta tag i framöver, 
behovet av barn- och ungdomsvård och 
försörjningsstöd till ungdomar ökar. Att 
kommunen bidrar till att barn och ung-
domar är trygga och har framtidstro är 
betydelsefullt. 
 
Näringslivet i kommunen har haft ett tufft 
år eftersom en stor andel är underleve-
rantörer till verkstadsindustrin. Efterfrågan 

på deras produkter och tjänster har sjunkit 
till mycket låga nivåer. Först i inledningen 
av 2010 börjar flera företag känna en 
uppgång i verksamheten. 
  
Under året som gått, trots lågkonjunktur, 
har mycket positivt hänt och utvecklats i 
kommunen. Bland annat kan nämnas nya 
bostäder och vårdcentral i centrum av 
Alvesta, påbörjad byggnation av förskola i 
Vislanda, utveckling av gymnasieskolan, 
rivning av KLS, satsningar på person- och 
godstrafiken och dricksvatten från 
Bergaåsen. 
 
Alvesta är en fantastisk kommun att leva, 
bo och verka i. Tillräckligt stor för att låta 
idéer födas och utvecklas, tillräckligt liten 
för att alla ska bli sedda. 
  
 

 
 
Robert Olesen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, 
kommunkoncernen, har 2009 ett resultat på  
31 mkr (-4 mkr 2008).  
Utfallet för kommunen är också 31 mkr (-15 mkr 
2008). Resultaten för dotterbolagen är positiva för 
tre av fyra bolag. 
En engångsvis återförd nedskrivning av värdet på 
innehav av aktier i pensionsfonden hos kommunen 
är en s k jämförelsestörande post (17 mkr). 
 
 
Viktiga händelser 
 
Ny vårdcentral och nya bostäder i Alvesta  
Nya bostäder och lokaler för vårdcentral, apotek m 
m i Alvesta centrum blev inflyttningsklara under 
våren. Den stora satsningen i byggprojektet på 159 
mkr har en yta på 9 600 kvm. Kommunens 
bostadsbolag AllboHus hyr ut för vårdcentral, apo-
tek och 42 nya lägenheter. Vid årsskiftet var 32 av 
lägenheterna uthyrda. 
 
Lågkonjunkturens inverkan 
Den svaga konjunkturen med minskad sysselsätt-
ning har försämrat utvecklingen av skatteintäkter. 
För att hantera denna utmaning har beslut tagits om 
förändringar för minskade kostnader för flera verk-
samheter, vilket ger effekt främst 2010 och 2011. 
Därutöver har beslut tagits på effektiviseringar och 
lägre kostnader för de två kommande åren.  
 
Utbyggnad av förskola i Vislanda 
Arbetet med att bygga en ny förskola i Vislanda var i 
full gång vid årsskiftet. Förskolan Tallbacken kom-
mer att ha fyra avdelningar och gör att efterfrågan 
på förskoleplatser kan mötas på ett bättre sätt. 
 
Förändring av gymnasieskolan 
På grund av få sökande till Alvesta gymnasium är 
avveckling av fem nationella program inledd. Endast 
fordonsprogrammet och individuella programmet tog 
in nya elever. Uppsägning av personal blev följden. 
Ett nytt program ” The Station” – Alvesta musik 
gymnasium har marknadsförts under hösten 2009. 
”The Station” är ett estetiskt program med profil mot 
olika sorters modern musik, men även mot musik-
produktion samt ljud och ljus. Förhoppningen är att 
tillräckligt många elever söker till höstterminen 2010 
och att det nya programmet då kan starta. 
 
Ökade sociala kostnader 
Lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet och föränd-
ringar i de statliga socialförsäkringarna har medfört 
kraftigt höjda utbetalningar av försörjningsstöd eller 
socialbidrag. Ökningen under året jämfört med 2008 
är närmare 29 procent (6,2 mkr). Den genomsnitt-
liga ökningen i riket var något lägre. 
Kostnaderna för barn- och ungdomsvård med bland 
annat placeringar har också ökat avsevärt. 
Nettokostnaden har stigit ca 20 procent både 
jämfört med 2008 och budget.  
 
 
 

 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
För företagen, en stor andel av verkstadsindustrin är 
underleverantörer, har 2009 inneburit stora påfrest-
ningar då efterfrågan på deras produkter och tjäns-
ter sjunkit till mycket låga nivåer. För sågverksindu-
strin har konjunkturutvecklingen varit mindre drama-
tisk än för verkstadsindustrin beroende på kronans 
svaga kursutveckling gentemot euro och den ameri-
kanska dollarn. Detta har gett förutsättningar att ta 
vissa marknadsandelar. 
Konjunkturutvecklingen har varit mycket svårbe-
dömd.  
 
Rivning av KLS 
Under 2009 genomfördes miljösanering och rivning 
påbörjades av det före detta slakteriet KLS, som 
startade 1916 som ett andelssvinsslakteri. Riv-
ningsområdet är på nästan 4 hektar och rivnings-
massorna väger ca 22 000 ton. Området ligger 
mycket strategiskt nära vägar och järnväg. Kom-
munbolaget Alvesta Utveckling AB äger marken. 
 
Dricksvatten från Bergaåsen 
I Alvesta kommun får alla tätorter sitt dricksvatten 
från grundvatten. Vattnet kommer antingen ur 
grävda brunnar eller bergbrunnar. Sedan april 2009 
får Alvesta tätort, Hjortsberga och Blädinge vatten 
från Växjö kommuns nya vattentäkt Bergaåsen i 
Ljungby kommun. Kommunen betalade 40 mkr i 
investering för nyttjanderätten till vattnet. 
 
Satsningar på infrastruktur 
Under året har arbetet med att utveckla Alvesta 
kommun som ett logistikcentrum fortsatt. Ett flertal 
infrastruktursatsningar har genomförts eller 
planerats. 
Kombiterminal/Baltic Link-projekt 
En av årets stora händelser var när Kombi-
terminalen startades. Företaget Alwex arrenderar 
marken av kommunen och anlitar ett lokalt företag 
för att driva verksamheten. Kombiterminalen har 
genom det s k Baltic-Link projektet beviljats EU-
bidrag.  
Resecentrum och upprustning Kust till Kustbanan 
Resecentrum ingår i ett större projekt som omfattar 
kapacitetsförstärkande åtgärder på Kust till kust-
banan, delen Alvesta-Kalmar. Förutom rese-
centrum, som i första hand omfattar gångbro över 
spårområdet med förbindelser ner till plattformarna, 
ingår även upprustning av Växjö Bangård samt två 
nya mötesstationer i Åryd och Örsjö.  
Pågatåg och Krösatåg 
Under året har planeringen fortsatt för tågstopp i 
Vislanda och Moheda.  De två tågstoppen är 
delprojekt i två länsövergripande projekt för att 
koppla ihop regionaltågsystemen i Småland, 
Krösatågen, och Skåne, Pågatågen. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Allmänt om kommunen 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Sydsverige. 
Järnvägens utbyggnad i slutet av 1800-talet 
gynnade bildandet av tätorter utmed de nya 
järnvägslinjerna och tillväxt av industrier och andra 
företag.  
   
Till ytan är kommunen ett ”Sverige i miniatyr” – 8 mil 
lång i nord-sydlig riktning men bara 2 mil bred. 
Naturen är omväxlande och rik på sjöar och 
vattendrag. Kommunen kännetecknas av små-
skalighet och närhet. Näringslivet är stabilt med 
många små och medelstora företag. Idag bor två 
tredjedelar av kommunens invånare i någon av 
kommunens nio tätorter.   
 
 
Befolkning 
Befolkningen på nästan 19 000 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare 
motsvarar 0,2 procent av riket.  
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 18 350 
invånare. Fram till slutet av 1900-talet ökade befolk-
ningen successivt och låg som mest på 20 000 
invånare vid årsskiftet 1994/95. Tillväxten bröts 
under 90-talets senare del.  
 
 
 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet

2000 18 916 -119 -510
2001 18 957 +41 -57
2002 18 930 -27 +396
2003 18 879 -51 +470
2004 18 865 -14 +837
2005 18 684 -181 +158
2006 18 741 +57 +1 192
2007 18 776 +35 +1 152
2008 18 775 -1 +1 437
2009 18 757 -18 +938
 
Vid årsskiftet 09/10 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 757, en minskning med 18 personer 
jämfört med närmast föregående årsskifte. De 
senaste tio åren har befolkningen minskat totalt sett 
men en viss återhämtning och stabilisering har skett 
under periodens senaste år.   
 
 

Födelsenetto, antal
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 208 barn 
födda under 2009, en ökning med 2 (+1procent) 
jämfört med 2008. I hela landet ökade antalet födda 
med 2,3 procent jämfört med 2008. I jämförelse 
med riket har Alvesta kommun en högre andel barn 
och ungdomar i de högre skolåldrarna men även i 
den lägsta åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 
20-40 år ligger befolkningsandelen under 
riksgenomsnittet. Många ungdomar flyttar efter 
avslutade grundstudier till annan kommun eller 
utlandet för högre studier eller arbete, och denna 
avtappning av befolkningen kompenseras inte i 
tillräckligt hög grad av en in- och/eller återflyttning till 
kommunen.  
 
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-64 år. Denna grupp närmar sig 
pensionsåldern och kommer under 2000-talets 
andra och tredje decennier att öka antalet äldre 
kommuninvånare med behov av olika stödinsatser.  
 
 

Flyttningsnetto, antal
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Kommunens födelseöverskott år 2009 (+ 37) 
motverkas av ett negativt flyttningsnetto (- 56). 
Sedan mitten av 1990-talet har kommunens 
flyttningsnetto varit negativt nästan varje år 
(undantaget åren 2001, 2006 och 2007). 
Inflyttningssiffrorna gynnas av att kommunen har 
relativt stor inflyttning från utlandet, men antalet 
utflyttade är ändå oftast större.   
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
Den världsomspännande finanskrisen och den 
industriella lågkonjunkturen har givetvis inte lämnat 
Alvesta kommuns näringsliv opåverkat. Många 
företag i kommunen har drabbats hårt i form av 
kraftigt minskad orderingång och därav följande 
minskning av antalet anställda. En stor ökning av 
arbetslösheten har skett i kommunen. I augusti 
2008 var arbetslösheten väldigt låg för att under 
2009 snabbt öka till tal som ligger på genomsnittet 
för riket. Arbetslösheten för ungdomar i åldrarna 18 
– 25 år har ökat avsevärt och varar mer än 90 
dagar.   
 
Alvesta och Växjö har en gemensam arbets-
marknad. Det märks på pendlingsstatistiken. Cirka 
2 100 personer arbetspendlar till Växjö och cirka 
1 500 pendlar till Alvesta. Avståndet mellan Alvesta 
och Växjö är bara 18 km, och inom arbets-
marknadsregionen finns 50 000 arbetsplatser. 
Möjligheten till längre arbetspendling förbättras 
genom att Södra stambanan, Kust till kustbanan och 
flera riksvägar genomkorsar arbetsmarknads-
regionen.  
 
År Förvärvsarbetande 

dagbefolkning 
Förvärvsarbetande 

nattbefolkning 
1999 7 351 8 715 
2000 7 512 8 915 
2001 7 589 8 955 
2002 7 759 9 080 
2003 7 705 9 010 
2004 7 699 9 153 
2005 7 629 9 115 
2006 7 738 9 252 
2007 7 856 9 356 
2008 7 917 9 325 
Förvärvsarbetande dagbefolkning = förvärvsarbetande 
som har sin arbetsplats i kommunen men inte 
nödvändigtvis har sin bostad där (uppgiften avspeglar hur 
många arbetsplatser det finns i kommunen). 
Förvärvsarbetande nattbefolkning = förvärvsarbetande 
som bor i kommunen men inte nödvändigtvis har sin 
arbetsplats där (uppgiften avspeglar hur många 
kommuninvånare som är förvärvsarbetande). 
 
 
Alvesta kommun har av tradition låg arbetslöshet. 
Detta har förändrats under 2009. Andelen öppet 
arbetslösa var vid 2009 års utgång 3,7 av 
arbetskraften (2008 2,2 procent). Detta kan 
jämföras med riksgenomsnittet 4,0 procent (2008 
3,2 procent).  
Ungdomar i Alvesta kommun i åldern 18 - 24 år är 
öppet arbetslösa motsvarande 6,1 procent. Siffran 
för riket är 5,6 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skattekraft 
 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2008 visar att Alvesta haft en 
god utveckling av skatteunderlaget med 4,5 procent, 
dock något lägre än riksgenomsnittet (5,4 %). 
Kronobergs län hade marginellt lägre ökningstakt 
jämfört med rikssnitt. 
 
 

 
Smultron i Torne 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 
Årets resultat, mkr 

 
2009 

 
2008 2007

Alvesta kommun 31,2 -14,8 21,7
AllboHus Fastighets AB 3,5 2,8 4,2
Alvesta Energi AB 4,5 0,9 3,6
Alvesta Elnät AB -1,6 3,5 0,1
Alvesta Renhållnings AB 0,3 0,1 1,0
Alvesta Utveckling AB -7,9 -0,4 0,4
Värends Räddnings-
tjänstförbund 1,1 1,4 1,0

Kommunkoncern 30,8 -4,0 32,6
 

 
Alvesta kommun redovisar ett resultat på 31,2 mkr. 
Det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
har varit +13 mkr. 98,2 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2009 till 
att finansiera verksamheterna.  
 
Den genomsnittliga förbrukningen de senaste tre 
åren har varit 98,4 procent. Jämfört mot budget 
redovisas en positiv avvikelse med 22 mkr. 
Soliditeten (långsiktig betalningsförmåga) inklusive 
totala pensionsåtagandet ökade från 2 till 4 procent. 
Kommunens likviditet är god.   
Kommunkoncernens resultat blev +30,8 mkr.  
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr) 
 

 
  Bokslut 

2009 
Avvikelse 

2009 
 Budget 

2009 
Verksamhetens intäkter 269,8 308,5 38,7 287,7 270,7
Verksamhetens kostnader -1 065,0 -1 090,0 -25,0 -1 067,1 -1 005,7
Avskrivningar -31,4 -27,3 4,1 -41,2 -25,7
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (-17,6) --
Verksamhetens nettokostnad -826,6 -808,8 17,8 -820,5 -760,7
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (-17,6) --
Skatteintäkter 674,4 645,0 -29,4 643,0 613,5
Generella statsbidrag och utjämning 166,6 178,4 11,8 167,6 163,7
Finansiella intäkter 12,4 32,3 19,9 16,7 20,2
   Jämförelsestörande post** -- (17,3) (17,3) -- --
Finansiella kostnader -17,9 -15,7 2,2 -21,6 -15,0
Årets resultat 8,9 31,2 22,3 -14,8 21,7
*) 2008 nedskrivning värdepapper i kapitalförvaltning; **) 2009 återförd nedskrivning av värdepapper i kapitalförvaltning 
 
 

 
Rörande bild från Finnveden Powertrain 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till 31,2 mkr (-14,8 mkr 2008). 
Det är 22,3 mkr bättre än budget. Avvikelsen består 
av 17,8 mkr hos verksamheterna, -17,6 mkr vad 
gäller skatter och statsbidrag samt 22,1 mkr i 
finansnetto. I resultatet ingår också en särskild 
jämförelsestörande post på drygt 17 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 308,5 mkr, vilket 
är en ökning med 20,8 mkr jämfört med 2008. 
Ökade hyror för lokaler och vissa bostäder, höjd VA-
taxa samt mer försäljning är de främsta 
förklaringarna. 
Verksamhetens kostnader har ökat med 22,9 mkr 
jämfört med 2008 och uppgår till 1 090,0 mkr. 
Personalkostnaden utgör den största posten och 
uppgick till 606 mkr, vilket är en minskning med 3 
mkr jämfört med 2008. Kostnadsökningar finns 
däremot främst för bidrag och transfereringar (8 
mkr), hyror (9 mkr) samt bränsle och energi. 
I verksamhetens kostnader finns 0,5 mkr avsatta för 
krav från Växjö Fria Gymnasium för ersättning av 
specialutformade program. Gymnasiet i Växjö 
kräver kommunen på mångmiljonbelopp för flera års 
ackumulerade merkostnader och dröjsmålsräntor. 
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 27,3 mkr. Det är när-
mare 4 mkr mer än avskrivningarna 2008 (den 
jämförelsestörande posten på knappt 18 mkr för 
nedskrivning av värdet på kommunens 
kapitalförvaltning för framtida pensionsbetalningar 
exkluderas). 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 0,6 
procent eller 5,1 mkr jämfört med 2008. Den 
ökningen är betydligt mindre än tidigare två 
föregående årens kostnadsutveckling på omkring 5 
procent. 
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med knappt 13 
mkr, en ökning med 1,6 procent jämfört med 2008. 
Det är en ökningstakt som är lägre än den mellan 
åren 2006, 2007 och 2008. 
Skatteintäkterna uppgick till 645,0 mkr, vilket är en 
förbättring med 2,0 mkr jämfört med 2008. Årets 
skatteintäkter inkluderar en positiv rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2008 och en 
preliminär negativ slutavräkning för 2009, med sam-
mantaget minus 21,1 mkr. Procentuellt har skatte-
intäkterna ökat med 0,3 procent vilket kan jämföras 
med ökningen på 4,8 procent mellan åren 2007 och 
2008. I slutet av februari 2010 redovisade Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) en ny prognos på 
preliminär slutavräkning för 2009. Den är 1,4 mkr 
bättre än den bokförda prognosen och således inte 
med i bokslutet 2009. 
Generella statsbidrag och utjämning har stigit med 
10,8 mkr och uppgår till 178,4 mkr. Ökningen består 
i huvudsak av förbättringar av statligt inkomstutjäm-
ningsbidrag samt intäkter från den kommunala fas-
tighetsavgiften. 

 
Befolkningsökningen mellan 1 november 2007 och 
1 november 2008 med 12 personer innebar att 
kommunen fick 0,5 mkr mer i intäkter 2009. En 
ytterligare person skriven i kommunen genererar i 
snitt 42 tkr per år. Den genomsnittliga nedgången 
av befolkningstalet de senaste 10 åren har varit 28 
färre invånare per år. Det motsvarar en årlig in-
täktsminskning med 1,2 mkr. Under 2009 minskade 
befolkningen med 18 invånare.  
 
Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 16,7 mkr. I nettot finns 
en jämförelsestörande post med återförd nedskriv-
ning av värde på innehav av aktier i pensionsfonden 
med 17,3 mkr. Bortsett från den posten har ändå 
finansnettot förbättrats med 4,2 mkr jämfört med 
2008.  
De finansiella intäkterna är 32,3 mkr. Vid en juster-
ing för den särskilda uppskrivningen blir intäkterna 
knappt 2 mkr mindre än 2008. 
De finansiella kostnaderna är 15,7 mkr, vilket är 
närmare 6 mkr mindre än föregående år. Lägre 
räntekostnader pga låga räntor under året och 
minskad låneskuld samt ändrat förhållande till 
kommunens koncernbolag med lägre aktieägartill-
skott, förklarar förändringen jämfört med 2008. 
 
 
 
Avvikelser mot budget, nettokostnader, mkr 
 
 
Förvaltning 

 
Budget 

 
Bokslut 

Av-
vikelse 

 
Kommunledning 
 

50,7 46,5 4,2 

 
Barn och ungdom 
 

323,9 322,7 1,2 

 
Arbete och lärande 
 

135,1 140,5 -5,4 

 
Omsorg och hälsa 
 

260,4 258,7 1,7 

 
Samhällsplanering 
 

59,4 56,9 2,5 

 
Myndighetsutövning 
 

0,07 0,08 -0,01 

 
Gemensam finansie-
ring 
 

-838,5 -856,6 18,1 

 
Total kommunen 
 

8,9 31,2 22,3 

 
De största avvikelserna mot budget 2009 är: 
• Skatteintäkterna ökade enbart med 2,0 mkr 

jämfört med 2008. Det är en negativ avvikelse 
mot budget på 29,4 mkr. Däremot finns en posi-
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tiv avvikelse på 11,0 mkr på statsbidrag och ut-
jämning. 

• En engångsvis återförd nedskrivning på 17,3 
mkr av värdet på innehav av aktier i kommunens 
pensionsfond 

• Arbetsgivaravgifter i form av avgifter till AFA 
försäkring blev 9,2 mkr lägre än kalkylerat. 

• Anslaget till strategiska åtgärder visar ett översk-
ott på 7,9 mkr. 

• Totalt redovisar gymnasieskolan en negativ 
avvikelse med 6,0 mkr (8,8 mkr år 2008). Un-
derskott finns både för köp av utbildning och den 
egna gymnasieskolan.  

• Antalet placeringar inom barn- och ungdomsvår-
den har ökat kraftigt. Antalet inkomna ärenden 
har sedan 2007 fördubblats. 5,8 mkr mer än 
budget har använts. 

• Värdeförändring och reaförlust och därmed 
budgetavvikelse har uppkommit med 4,8 mkr 
avseende Björnstorps industriområde. 

• För den gemensamma verksamheten på förvalt-
ningen barn och ungdom redovisas en positiv 
avvikelse på 4,0 mkr, främst orsakat av minsk-
ning av den s k semesterlöneskulden. 

• Det samlade finansnettot exkl den särskilda 
uppskrivningen är 4,8 mkr bättre i utfall än bud-
get. 

• Förvaltningsavtalet mellan Alvesta kommun och 
AllboHus Fastighets AB har genererat en positiv 
avvikelse med 3,6 mkr. Ökade hyror, lägre 
driftkostnader och mindre underhåll än planerat 
förklarar resultatet. 

• Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat när-
mare 29 procent sedan 2008 eller 6,2 mkr. Avvi-
kelsen mot budget var dock -3,1 mkr. 

 
 
 
Avvikelse mot budget, bolagen Mkr
AllboHus Fastighets AB +-0
Alvesta Energi AB 0,5
Alvesta Elnät AB -3,4
Alvesta Renhållnings AB 0,1
Alvesta Utveckling AB -7,9
Värends Räddningstjänstförbund 1,1
 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen för 64,0 mkr 
(93,7 mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till 4,4 
mkr (17,3 mkr). Inkomsterna hänför sig i huvudsak 
till försäljning av en fastighet i Lekaryd för 2,6 mkr 
samt statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
0,9 mkr. 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Årets större investeringsobjekt Mkr
Anslutning vattenledning Bergaåsen 40,0
Förskola i Vislanda 6,6
Inköp av inventarier 4,8
Omläggning huvudvattenledning 2,3
Ombyggnad Högåsen 1,2
Alvesta resecentrum 1,1
Olvägen i Vislanda 1,0
Ombyggnad Vislanda bibliotek 1,0
 
Beroende på framförallt förseningar av de planerade 
investeringarna utnyttjades inte 72 mkr av invester-
ingsbudgeten. De största objekten i den kategorin är 
anläggning av ny väg i Spåningslanda 11,0 mkr, ny 
VA-ledning Lekaryd – Spåningslanda 6,0 mkr, samt 
att kommunstyrelsens arbetsutskott har haft en 
särskild extra prövning av investeringar över 100 tkr 
under 2009. 
Årets största investering blev den under många år 
planerade anslutningen till Växjö kommuns nya 
vattenledning från Bergaåsen i Ljungby. Utgiften 
blev 40 mkr. 
Den andra stora investeringen för året är pågående 
nybyggnad av förskola i Vislanda; årets utgift blev 
6,6 mkr.  
Björnstorps industriområde har under 2009 haft 
ytterligare 5,0 mkr i utgifter för exploatering utöver 
de drygt 24 mkr som satsades 2008. 
 

Investeringsutgift, koncern (mkr)
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Investeringarna i koncernen var 109,8 mkr (245,2 -
mkr 2008). AllboHus investerade för 34 mkr, 
kommunen för 65 mkr och energibolagen 9,3 mkr.  
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God ekonomisk hushållning 
 
Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning 
fokuserar på hushållning och långsiktighet i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. 
Sammanfattningsvis innebär det att:  
• Kommunfullmäktige antar både finansiella mål 

och mål och riktlinjer för verksamheten ur 
perspektivet god ekonomisk hushållning 

• Målen följs upp och utvärderas i delårsrapport 
och årsredovisning (förvaltningsberättelsen) 

• Revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om 
resultatet överensstämmer med de finansiella 
och verksamhetsmässiga målen 

 
 
 
Avstämning av balanskravet 

 
Mkr

Årets resultat enligt resultaträkning 31,2
Justeringar 
  avgår reavinster -7,5
  avgår återföring av nedskrivning -17,3
Mått på ekonomi i balans 6,4
 
Balanskravsresultatet för 2009 blev ett plusresultat 
på 6,4 mkr (nollresultat 2008). Balanskravet är såle-
des uppfyllt. Det finns inga tidigare årsresultat som 
behöver återställas. 
 
God ekonomisk hushållning är uppnådd 2009 
Året har präglats av ett gediget omställningsarbete i 
förvaltningarna för att minska kostnaderna och där-
med skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Det har 
medfört att flera resultatmål för verksamheterna 
varit för högt satta för att kunna uppfyllas. 
 
Utifrån de redovisningar nämnderna har gjort i 
nämndsberättelserna kan konstateras att 
verksamheterna har en god kvalitet. Kommunen har 
därför i stort uppnått en god ekonomisk hushållning 
både ur ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt 
perspektiv. 
 
Att skapa en långsiktig hållbar utveckling framöver 
innebär att resultatmålen balanseras utifrån de 
finansiella förutsättningarna.  
 
 
Kommunfullmäktiges mål för finanserna 
Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens 
generation inte överför några obalanserade 
kostnader eller skulder till kommande generationer. 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt. Målen konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning (nyckeltalen är i det följande räknade 
exklusive jämförelsestörande poster). 
 
 
 
 
 
 

Mål 1: Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 99 procent av skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning 2009 

Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav 
på lägsta godtagbara nivå på resultat (balans-
kravet). För att leva upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning måste resultatet överstiga 
denna miniminivå. Resultatet bör ligga på en nivå 
som realt sett konsoliderar ekonomin. 
Kommunfullmäktige har därför för 2009 fastställt att 
verksamheterna får ta i anspråk max 99,0 procent 
av intäkterna från skatt och den kommunal-
ekonomiska utjämningen. Ett tal över 100 innebär 
att man ”lånar” till driftverksamheten.  
 
 Resultat mål 1: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) av skatt och kommunalekonomisk 
utjämning var 98,2 procent. Målet om högst 99,0 
procent uppfylldes.  
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Viktigt för kommunens ekonomi är även hur verk-
samhetens nettokostnad utvecklas år till år i relation 
till gemensamma intäkter (skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning). Verksamhetens netto-
kostnad har under 2009 ökat 0,6 procent medan de 
gemensamma intäkterna steg 1,6 procent. Det är en 
klar förbättring jämfört med 2007 och 2008 då 
kostnaderna steg mer än vad de gemensamma 
intäkterna gjorde.  
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Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
 

Nettoinvesteringar samt 
självfinansieringsgrad
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 136,2 mkr och utfallet blev 64,0 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
av investeringsobjekten nybyggnation av förskola i 
Vislanda, genomfartsväg Spåningslanda samt VA-
ledningsnät Spåningslanda – Lekaryd. Under året 
har 6,6 mkr investerats i förskolan i Vislanda.  
 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 27,3 mkr och resultatet på 
31,2 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 58,5 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en självfi-
nansieringsgrad på 110 procent. Målet blev därmed 
uppfyllt. 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)
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Kommunens likviditet har förbättrats kraftigt och var 
vid årsskiftet 103 mkr. Den främsta orsaken till 
ökningen var Kommunföretags lösen av skuld till 
kommunen på 109 mkr. Koncernens likviditet var vid 
årsskiftet 133,3 mkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eget kapital 

Eget kapital, kommun (mkr)
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Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 478,5 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
39,3 mkr. 
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Långfristiga tillgångar (mkr)
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Bokförda anläggningstillgångar minskade med 63 
mkr i kommunen främst orsakat av att utlåning av 
109 mkr till Kommunföretag lösts. Kommunkoncer-
nens minskade sina tillgångar med närmare 121 
mkr. 
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Långfristiga skulder (mkr)
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Kommunens långa skulder för lån i bank 
motsvarande minskade med knappt 50 mkr under 
året. Kommunkoncernens skulder ökade 97,3 mkr 
beroende på investeringar och förhöjd likviditet. 
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Årets resultat har en positiv inverkan på soliditeten. 
Exklusive pensionsskuld ökade soliditeten under 
året med drygt 3 procent till 54 procent. Beräk-
ningen inkl pensionsskuld visar att soliditeten går 
upp från 2 procent till 4 procent. 
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Soliditeten ökade från 0,6 till 1,5 procent om hela 
kommunens pensionsskuld beaktas. 
 
 
Skatteunderlag 
Närmare 71 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 55 procent och 
resterande 16 procent är generella bidrag från 
staten och bidrag från andra kommuner i utjäm-
ningssystem för strukturella opåverkbara kostnader. 
 

Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir 
är först och främst antalet invånare i kommunen (se 
avsnittet om skatteintäkter ovan) och sysselsättning 
på riksnivå med antal arbetade timmar och löner 
som kan beskattas. Den genomsnittliga intäkten 
från skatt och utjämning är cirka 42 tkr per invånare 
och år. 
 
Kommunalskatt 
 

 2009 2008 2007 
Alvesta 31,86 31,41 31,41 
   Kommun 21,21 21,21 21,21 
   Landsting 10,65 10,20 10,20 
Länet 31,63 31,18 31,27 
   Kommun 20,98 20,98 21,07 
   Landsting 10,65 10,20 10,20 
Riket 31,52 31,44 31,55 
   Kommun 20,72 20,71 20,78 
   Landsting 10,80 10,73 10,77 
 
En kompletterande del vid bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är att analysera vil-
ken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor.  
 
En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat 
handlingsutrymme att öka intäkterna för att 
finansiera verksamheten. Den totala skattesatsen 
uppgår till 31,86 procent, vilket är 0,23 procent 
enheter högre än genomsnittet i Kronobergs län och 
0,34 procentenheter högre än rikssnittet. Alvesta 
har haft en oförändrad skattesats i åtta år, men 
landstinget höjde sin skattedel 2009 med 0,45 
procent. 2010 höjer Alvesta skatten med 90 öre från 
21,21 procent till 22,11 procent. 
 
För 2010 så höjer 36 kommuner skattesatsen. 3 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket ökar från 31,52 till 
31,56. Två landsting höjer skatten och ett sänker.  
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med kom-
munens finanshantering, upplåning, utlåning, kom-
munal borgen, riskhantering m.m. 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet är att 
genom aktiv förvaltning få en förräntning som lägst 
uppgår till statslåneräntan minus tre procent. För 
2009 var målet 0,11 procent (3,11 – 3,0). Utfallet 
blev (i en förenklad beräkning av justerad ränte-
intäkt i relation till genomsnitt av in- och utgående 
balans av likviditet) 2,5 procent (2,2 % 2008). Målet 
blev således uppfyllt. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 3,1 procent under 2009 (4,4 % 2008). 
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Prognossäkerhet 
Skillnaden mellan prognosen per augusti och det 
slutliga utfallet är 41,1 mkr. Den stora differensen 
mellan prognosen och utfallet beror på att 
kommunens värdepapper ökat kraftigt i värde, de 
sociala avgifterna sänktes under hösten, 
semesterlöneskulden har minskat, de stora 
omställningarna har visat ett positivare ekonomiskt 
resultat tidigare än väntat i verksamheterna.  
Det slutliga resultatet för gemensam finansiering är 
en avvikelse med totalt 27  mkr jämfört med 
delårsrapportens årsprognos. I samband med 
rapporten per augusti förtydligades att om 
nuvarande trend med ökat marknadsvärde på 
kommunens pensionsfond håller i sig kan 
kommunen i bokslutet 2009 boka upp en positiv 
engångspost som påverkar resultatet med 15-20 
mkr.  
 
 

 
 
Förvaltning 

Delårs-
rapport 
augusti 

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

Kommunledning +1,4 +4,2 +2,8

Barn och ungdom -4,2 +1,2 +5,4

Arbete och lärande -8,1 -5,4 +2,7

Omsorg och hälsa 0,0 +1,7 +1,7

Samhällsplanering +1,0 +2,5 +1,5

Myndighetsutövning 0,0 -0,01 -0,01

Gemensam finansiering -9,0 +18,1 +27,1

Total kommunen -18,9 +22,3 +41,2 
Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad mellan 
verkligt resultat i relation till prognos i augusti 
 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas många gånger av händelser 
som inte kan kontrolleras. Ett sätt att illustrera detta 
är en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens finansiella 
situation. 
 
 

 Mkr +/-
1 kr av kommunalskatten 30,6
1 % i löneförändring 6,0
100 kommuninvånare 4,2
1 % i prisförändring 4,0
10 heltidstjänster 3,6
1 % av kommunalekon. utjämning 1,5
1 % i avgiftsförändring 2,9
10 Mkr i lån 0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Landsbygden i Moheda 
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
Ekonomin både möjliggör och är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. 
Verksamhetsmålen konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. 
Den goda hushållningen innebär att verksamheten drivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn till 
demografiska förutsättningar och politiska prioriteringar. För varje mål finns nyckeltal definierade. Nyckeltalen har 
till syfte att beskriva och vara mått på de av kommunfullmäktige prioriterade målen. 
 
Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall styrelsen/nämnden agera och 
prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas 
skall detta prövas av fullmäktige. 
 
13 verksamhetsmål är fastställda av kommunfullmäktige och dessa konkretiserar kommunens ambitioner för en 
god ekonomisk hushållning. Nämnderna har i sitt uppdrag att dels planera för och mäta uppfyllelsen av de 
kommungemensamma målen, dels att i sina resultatmål väga in koppling till god ekonomisk hushållning.  
 
2. Attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar mot diskriminering och för  
1. Mer värde för pengarna (ökad produktivitet) 
Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder 
Resultatmål 2009 

 
Nära samarbete kommun 
– näringsliv för tillväxt 

60 företagsbesök. Målet är uppnått, företagsbesök har 
genomförts i den omfattningen. 

En god tillgänglighet E-förvaltning – en funktion (t ex bygglov) Målet är inte uppnått. 
En IT-Strategi planeras, där e-förvaltning finns med. 

Effektivisera fakturaflödet Elektroniskt mottagna leverantörsfakturor, 10 %. Målet har inte 
uppnåtts. Erbjudande om elektroniskt skickade kundfakturor har 
skett under 2009. Planering för elektroniskt mottagna 
leverantörsfakturor har genomförts 2009, för stegvis införande 
2010. 

Målen är kända för 
medarbetaren/Gemensam 
värdegrund 

80 % av medarbetarna på KLK kan beskriva verksamhetsmålen. 
Målet är inte uppnått. Målen har förankrats vid medarbetarsamtal 
och arbetsplatsträffar och arbetet fortsätter. 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning  
Ett fortlöpande arbete med att anpassa verksamheten till största möjliga nytta för invånare och 
skattebetalare ökar effektiviteten. 
Ett utvecklingsarbete har pågått under året för att öka produktiviteten.  
 
 
2. Attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar mot diskriminering och för 
jämställdhet 
Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder 
Resultatmål 2009 

 
Nöjd medarbetar-index 
(NMI) lägst 70 
Nöjda medarbetare lägst 
80% 
(alla kommunanst) 

NMI är 68. Målet är inte uppnått. 
 
77% av medarbetarna är nöjda. Målet är inte uppnått. 
Systematiskt utvecklingsarbete fortsätter på alla nivåer för att 
uppnå målen. 

Sjukfrånvaron minskar 1 
dag/år 
(alla kommunanst) 

Sjukfrånvaron har minskat med 1,8 dagar i jmf med 2008. Målet är 
uppnått. 

Ökad sysselsättningsgrad 
i genomsnitt med 0.3 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kommunens medarbetare 
är 88,2 procent, vilket är en liten minskning jämfört med året innan. Målet 
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procentenheter jmf med 
2008 

är inte uppnått. 88,6 procent 2008  
 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning  
För att kunna sköta kommunens uppgifter krävs personal med rätt kompetens som ges 
förutsättningar till en god hälsa. Kommunen som arbetsgivare måste kunna behålla 
medarbetare och attrahera ”rätt personer” och hävda sig i konkurrensen med andra 
arbetsgivare. Detta blir särskilt viktigt inför förutspådd brist på arbetskraft i samband med 
större pensionsavgångar. 

 
 

3. Minskad miljöbelastning och en god resurshushållning genomsyrar 
kommunens verksamheter 
Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder 
Resultatmål 2009 

 
God resurshushållning Digital kallelse till KSau. Målet är inte uppnått. Digital kallelse 

provades vid början av året. Flertalet ledamöter önskade kallelsen 
per brev som tidigare. 

Minskad miljöbelastning Minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 5 % jmf med 
2008 (KLK) Målet är inte uppnått. Koldioxidutsläppen har ökat 
med ca 3% (flygresor har ökat) 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
Resurshushållning är ekonomi. Det synsättet med tillämpning på miljön är god ekonomisk 
hushållning. 
 
 
4. Bra pedagogisk verksamhet som stimulerar till ökad kunskap och lärande 
hos barn och ungdomar 
Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom 
Resultatmål 2009 

 
Andelen elever i åk 9 
som nått målen i alla 
ämnen ska…  

öka jämfört med      
-08. 

Målet är inte 
uppnått 

En minskning från 76,7 
% år 2008 till 74,1 % år 
2009  

Det genomsnittliga 
meritvärdet ska…  

öka jämfört med      
-08. 

Målet är uppnått En ökning från 198 år 
2008 till 203 år 2009 

Andelen behöriga till 
gymnasiet ska…  

öka jämfört med -
08. 

Målet är inte 
uppnått 

En minskning från 89,5 
% år 2008 till 88,7 % år 
2009 

Den digitala 
kompetensen hos 
pedagogisk personal 
ska…  

öka jämfört med -
08. 

Målet är uppnått Andel av personalen 
som genomgått PIM-
utbildning*: 2008 = 19 %, 
2009 = 50 % 

Tillgången på digitala 
hjälpmedel och 
verktyg ska…  

öka jämfört med -
08. 

Målet är delvis 
uppnått 

Antalet datorer/elev har 
minskat. 
Storbildsprojektorer har 
ökat i antal. 

Att förskolebarnens 
förmåga att 
kommunicera, 
samarbeta och ta 
ansvar ska… 

öka jämfört med -
08. 

Föräldraenkät har 
inte genomförts 
under 2009 

Enkäten har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Andelen elever med 
låga resultat (0-8p.) 
ska… 
(Fonolek)  

minska jämfört med 
-08. 

Målet är uppnått En minskning från 18 % 
år 2008  till 14 % 2009. 
Snittet de senaste tio 
åren uppgår till ca 17 % 
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Andelen elever med 
låga resultat (stanine 
1-3) på de 
kommunövergripande 
läs- och skrivtesterna 
ska…  

minska jämfört med 
-08. 

Målet är uppnått Minskningen är 
marginell, från 23 % år 
2008 till 22 % år 2009 

Andelen elever med 
höga resultat (stanine 
7-9) på de 
kommunövergripande 
läs- och skrivtesterna 
ska…  

öka jämfört med -
08. 

Målet är inte 
uppnått 

En minskning från 8 % år 
2008 till 3 % år 2009. 
Snittvärdet 2005-2009 
uppgår till 4 % 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
God kunskap och vilja till livslångt lärande bland barn och ungdomar är ett av grunduppdragen 
för kommunen. Bra resultat inom detta område är grundläggande för samhällsnytta och 
värdeskapande i Alvesta kommun. 

* PIM står för ”Praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och 
hjälp i vardagen. 
 
 

5. Barn och ungdomar ska känna trygghet och delaktighet i verksamheten. 
Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom 
Resultatmål 2009 

 
Andelen föräldrar som 
upplever förskolan som 
trygg och säker för sina 
barn ska…  

öka jämfört med -
08. 

Föräldraenkät har 
inte genomförts 
under 2009 

Enkäten har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Andelen elever som 
haft klassråd ska…  

öka jämfört med -
08. 

Elevenkät har inte 
genomförts under 
2009 

Enkäten har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Andelen elever som 
känner sig trygga i 
skolan ska…  

öka jämfört med -
08. 

Elevenkät har inte 
genomförts under 
2009 

Enkäten har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Andelen elever utsatta 
för mobbing ska…  

minska jämfört med 
-08. 

Elevenkät har inte  
genomförts under 
2009 

Enkäten har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Vid utredningar av barn 
ska användningen av 
dokumentations- och 
handläggningssystemet 
BBIC…  

öka till 50 procent. Målet är uppnått Vid samtliga 
utredningar av barn 
under 2009 har BBIC 
använts 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
En av de viktigaste förutsättningarna för barn och ungdomars lärande och personliga 
utveckling är att de känner sig trygga och delaktiga i skolan. Finns den grunden når skolan 
längre med lärande och ökad kunskap. 

 
 

6. Goda ungdomsmiljöer och mötesplatser för att främja demokrati, integration 
och drogfrihet. 
Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom 
Resultatmål 2009 

 
Andelen ungdomar 
som provat alkohol 
ska…  

minska jämfört med 
förra 
undersökningen -

Resultat från 
undersökningen 
2009 redovisas 

Undersökningen 
genomförs vart tredje år 
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06. under våren 2010 

Andelen ungdomar 
som provat droger 
ska…  

minska jämfört med 
förra 
undersökningen -
06. 

Resultat från 
undersökningen 
2009 redovisas 
under våren 2010 

Undersökningen 
genomförs vart tredje år 

Andelen föräldrar 
som deltagit  
i föräldraprogram 
om 
ungdomsdrickande 
etc. ska…  

öka jämfört med -08 Mätning har inte 
genomförts under 
2009 

Mätning har 
bortprioriterats pga det 
ekonomiska läget 

Alla kommunens 
högstadieskolor 
ska… 

ha med minst en 
representant i 
Ungdomsrådet 

Målet är uppnått Kommunens tre 
högstadieskolor har elever 
representerade 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
Kommunen är en demokratiskt styrd organisation där demokrati är den kanske mest väsentliga 
värdegrunden för verksamheten. Målet om ungdomsmiljöer och mötesplatser ansluter väl till 
värdegrunden för kommunen och att demokrati, integration och drogfrihet är förutsättnngar för 
det goda samhället. 
 
 
7. Attraktiva utbildningar för ungdomar och vuxna med hög kvalitet 
Ansvarig: Nämnden för arbete och lärande 
Resultatmål 2009 

 
a) Andelen elever i 
egen utbildning på 
gymnasieskolan 
ska öka jämfört 
med föregående 
läsår 07/08 

27,5 % Målet är inte 
uppnått 

Andelen har minskat 
läsåret 08/09 jämfört med 
läsåret 07/08 från 32,2 % 
till 27,5 % 

b) Andelen elever 
med slutbetyg efter 
4 år på 
gymnasieskolan 
ska öka jämfört 
med föregående 
läsår 07/08 

81,9% Målet är uppnått Andelen har ökat läsåret 
08/09 jämfört med läsåret 
07/08 från 76,9 % till 
81,9% 

c) Kostnad per 
folkbokförd elev på 
gymnasieskolan 
ska minska jämfört 
med 2008 

Finns ingen uppgift 
ännu för 2009 
 

 Kostnaden har ökat från 
103 100 kr per elev 2007 
till 107 200 kr per elev 
2008.  

d) Andelen 
korttidsutbildade 
invånare som deltar 
i komvux ska öka 
jämfört med läsåret 
07/08 

1,8 % Målet är uppnått  

e) Andelen elever 
som uppnått målen 
på gymnasial 
vuxenutbildning ska 
öka jämfört med 
läsåret 07/08 

SV A 100 % 
Eng A 100 % 

Målet är uppnått   

f) Kostnad per 
studerande på 

Finns ingen uppgift 
för 2009 ännu 
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gymnasial 
vuxenutbildning ska 
minska jämfört med 
2008 

 

g)Kostnaden per 
studerande på 
grundläggande 
vuxenutbildning ska 
minska jmg med 
2008 

Finns ingen uppgift 
för 2009 ännu 
 

  

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
Gymnasieskolan och KomVux måste erbjuda attraktiva utbildningar med hög kvalitet för att 
klara konkurrensen från andra utbildningsanordnare. Välfyllda program kan bedrivas 
kostnadseffektivt. 

 
 

8. Rätt till arbete, sysselsättning och självförsörjning för alla 
Ansvarig: Nämnden för arbete och lärande 
Resultatmål 2009 

 
a) Antalet 
bidragshushåll ska 
minska jämfört med 
2008 

545 Målet är inte 
uppnått 

År 2008 var antalet 473 st 

b) Antalet månader 
i genomsnitt med 
försörjningsstöd ska 
minska jämfört med 
2008 

Finns ingen uppgift 
för 2009 ännu 

 5,9 månader för både år 
2007 och 2008 

c) Kostnad för 
försörjningsstöd ska 
minska jämfört med 
2008 

18 836 tkr Målet är inte 
uppnått 

År 2008 var kostnaden 
totalt 14 738 tkr 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
Arbete spelar en avgörande roll i människans liv, ger henne identitet och känsla av 
sammanhang. Att stå utanför arbetslivet får negativa konsekvenser för människors psykiska 
och fysiska hälsa, självkänsla och framtida produktivitet. Långvarig arbetslöshet skapar risk för 
passivitet och bidragsberoende. Därför blir arbetet för att minska utanförskapet och möjliggöra 
för individen och familjen att aktivt kunna delta i de sociala sammanhang som samhället 
erbjuder viktigt. 

 
 

9. Förutsättningar för ett mångsidigt kulturutövande. 
Ansvarig: Nämnden för arbete och lärande 
Resultatmål 2009 

 
a) Antalet utlån på 
kommunens 
bibliotek ska öka 
jämfört med 2008 

176 229 st Målet är inte 
uppnått 

År 2008 var antalet utlån 
186 425 st 

b) Öppethållande 
ska bibehållas 
jämfört med 2008 

18,6 tim/v Målet är inte 
uppnått 

År 2008 var 
öppethållandet 22 tim/v 

c) Kostnaden för 
biblioteksverksamhet 
per inv ska 

391 kr Målet är inte 
uppnått 

År 2008 var kostnaden 
394 kr per inv 
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bibehållas jämfört 
med 2008 
 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
En attraktiv kommun förutsätter möjligheter till ett varierat fritids- och kulturutbud. Detta skall 
bidra till att underlätta integration och förståelse människor emellan. 
 
 
10. Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården skall vara av 
likvärdig kvalitet inom kommunen 
Ansvarig: Nämnden för omsorg och hälsa 
Resultatmål Likvärdig kvalitet i hela kommunen avser både olika verksamheter och 

geografisk belägenhet.  
 

Antalet ej 
verkställda beslut 
överstigande 3 
månaders gränsen 

Under 2009 verkställdes inte 15 beslut inom den stipulerade 3 månader 
gränsen, för 2008 var motsvarande siffra 52. Antalet ej verkställda 
beslut har därmed minskat. Kommunfullmäktiges målsättning är att 
antalet inte ska öka jämfört med föregående år. Målet nås därmed för 
2009. 

Andel personer 
som känner sig 
trygga och säkra i 
gruppen 80 år och 
äldre 

Kommunfullmäktiges mål är att 80 procent av omsorgstagarna inom 
äldreomsorgen ska känna sig trygga och säkra. Målet är uppfyllt då 
höstens uppföljning visar att 90 % känner sig trygga och säkra. 

Nöjd medarbetar-
index (NMI), intern 
mätning på 
förvaltningen 

Kommunfullmäktiges mål är ett NMI på lägst 80 procent för 
förvaltningen. Målet nås inte då förvaltningens medarbetare visar på ett 
nöjdhetstal på 71 procent vid höstens kommungemensamma mätning. 
Förvaltningens värde är dock det högsta i kommunen. 

 
Koppling till god ekonomisk hushållning 
Sociala insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning är ett av grunduppdragen. 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
omsorg som de behöver.  
 

 
11. Attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer 
Ansvarig: Nämnden för samhällsplanering 

Resultatmål 2009 

 

Byggklara tomter 
för bostäder, antal 

Målet är inte 
beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

88 st  

Sålda tomter för 
bostäder, antal 

Målet är inte 
beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

2 st  

Byggklara tomter 
för verksamhet, 
antal 

Målet är inte 
beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

20 st  

Sålda tomter för 
verksamhet, antal 

Mål inte beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

2 st  
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Koppling till god ekonomisk hushållning 

En viktig förutsättning för en positiv befolkningsutveckling i Alvesta kommun är att 
nybyggnation av bostäder ökar. Med fler bostäder ges möjlighet till ökad inflyttning, vilket i sin 
tur bidrar till en positiv arbetskraftstillgång och ökat underlag för tjänstesektorn. För att 
kommunen skall vara ett attraktivt boendealternativ i regionen måste en stor omsorg ägnas åt 
utformning av boendemiljöer. 

 
 

12. Tillgodose behovet av god infrastruktur, bra trafikmiljö och kollektivtraffik. 
Ansvarig: Nämnden för samhällsplanering 

Resultatmål 2009 

 

Utbyte av 
vattenledningar, 
antal meter 

Mål inte beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

2 700 m  

Antal trafikolyckor 
med personskador 

Inte möjligt att få 
rätt information. 

  

Kollektivtrafik 
inom/till-från 
kommunen, antal 
turer 

Mål inte beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

391 bussar från 
Alvesta och 407 
bussar till Alvesta 
varje vecka 

 

 

Koppling till god ekonomisk hushållning 

En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för tillväxt, rörlig 
arbetsmarknad och möjligheter till studier. Det är mycket viktigt att Alvesta som knutpunkt 
fungerar väl i mötet mellan olika trafikslag. Alvesta kommuns strategiska kommunikationsläge 
ger utmärkta utvecklingsmöjligheter, inte bara för kommunen utan för hela regionen. 

 
 

13. Ha en god planberedskap med markreserv. 
Ansvarig: Nämnden för samhällsplanering 

Resultatmål 2009 

 

Antagna planer, 
antal 

Mål inte beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

7 st  

Ha tätortsnära 
mark, antal 

Mål inte beslutat av 
nämnden för 
samhällplanering 

1 232 ha  

 

Koppling till god ekonomisk hushållning 

Utveckling av Alvesta kommun med nya bostäder, nya verksamheter och företag kräver att 
kommunen har beredskap för nya eller reviderade planer för den fysiska miljön och erforderlig 
markreserv. 
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Intern kontroll 
Ett reglemente för intern kontroll finns sedan hösten 
2008. Syftet med reglementet är att säkerställa att 
styrelser och nämnder med rimlig grad av säkerhet 
kan garantera att följande mål uppnås: 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finasiell rapportering och information 

gällande verksamheten 
• Att lagar, föreskrifter, riktlinjer och anvisnngar 

efterlevs 
• Identifiera, bedöma och förebygga möjliga risker  
 
Interna kontrollplaner ska utarbetas årligen för varje 
nämnd och styrelse i Alvesta kommun från och med 
2009. 
 
Vårterminen 2009 gjorde studenter vid Växjö 
universitet ett examensarbete om införandet av 
intern kontroll i Alvesta kommun. Syftet var att 
kartlägga och analysera vilka effekter införandet av 
ett reglemente för intern kontroll fått för synen på 
och arbetet med den interna kontrollen för 
kommunens tjänstemän och politiker. 
 

 
Husebyspelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet av studien 
Enligt studien fanns det en god insikt om intern 
kontroll bland tjänstemännen i Alvesta kommun 
innan införandet av reglementet. Det har dock ökat 
förståelsen och inneburit en mer positiv syn på den 
interna kontrollen. Tjänstemännen uppfattar intern 
kontroll som viktig och att alla verksamheter inom 
kommunen är i behov av det. 
 
För politikerna är intern kontroll främst en tjänste-
mannauppgift. Reglementet har dock utvecklat 
politikernas syn på den interna kontrollen. 
Majoriteten av politikerna har fått en ökad förståelse 
och insikt om innebörden av intern kontroll och 
införandet uppfattas som positivt. Politikerna tycker 
att intern kontroll är viktig eftersom det underlättar 
deras arbete. Reglementet har inte påverkat politi-
kernas syn på sitt ansvar för intern kontroll. Trots att 
reglementet tydliggör att politikerna har det yttersta 
ansvaret anser majoriteten ändå att de har ett delat 
ansvar med tjänstemännen. 
 
Arbetet med intern kontroll i nämnder och styrelser 
Under 2009 har en uppföljning genomförts av åt-
gärdsplanen för ökad säkerhet i hanteringen av 
leverantörsfakturor, som presenterats för kommun-
styrelsen. Ett antal åtgärder och förtydliganden har 
gjorts för att säkerställa hanteringen av leveran-
törsfakturorna. Stickprov på representation gjordes 
hösten 2009 och en del smärre justeringar i ruti-
nerna fick göras. 
 
Nämnden för barn och ungdom har en 
internkontrollplan för 2009. De processer/rutiner 
som ingår i denna plan har kontinuerligt följts upp 
under 2009. Avrapportering har skett till 
förvaltningschef och i förekommande fall till 
arbetsutskottet. Resultatet av gjorda kontroller visar 
på överlag väl fungerade processer. I de fall där 
brister påträffats vid kontroll har förbättringsarbete 
på området inletts. I slutet på året har arbetet med 
intern kontroll på enhetsnivå inom förvaltningen 
påbörjats och detta kommer att fortsätta under 
2010. 
 
I övrigt har Internkontrollplanerna för 2009 följts upp 
enligt de beslut som tagits inom nämnderna för att 
säkerställa verksamhet och ekonomi. 
 
De kommunala bolagen har också interna 
kontrollplaner som följs upp regelbundet. Alvesta 
renhållning AB, kan nämnas som exempel, 
kontrollerade under 2009 bl a. attestreglementet, 
lönehanteringen och verksamhetssystemen. Intern-
kontrollen visade att rutinerna fungerar på ett bra 
och ändamålsenligt sätt.  
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Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande löne-
skatt var 44 mkr under 2009, vilket är en ökning 
med 4 mkr jämfört med föregående år.  
Nyintjänad pension kostnadsförs och betalas ut från 
kommunen varje år. Pension intjänad före 1998 är 
skuldförd, men ligger utanför balansräkningen som 
en ansvarsförbindelse och är tillsammans med 
skatteskuld 440 mkr. Under 2009 betalades 16,2 
mkr ut i pensioner som hör till den gamla skulden. 
Trots den avbetalningen ökade skulden med drygt 
13 mkr inkl löneskatt.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen pensionsfond 
(en långsiktig fondering/kapitalförvaltning för att 
lindra effekterna av de kraftigt ökande kostnaderna 
för framtida pensioner). Särskilda föreskrifter för 
pensionsplaceringar och principer för en pensions-
fond med extern förvaltning fastställdes.  
2006 utökades fonden med inriktningen att långsik-
tigt optimera kapitalets tillväxt med hälften placerat i 
aktier och andra hälften i räntepapper, så att kom-
munens kostnad för pension kan matchas på ett 
bättre sätt. Målet är en avkastning på realt lägst 3 
procent per år (konsumentprisindex, KPI; plus 3 
procent). 
 
Från och med oktober 2006 förvaltas kapitalet av tre 
olika förvaltningsbolag. Under 2009 har marknads-
värdet ökat med 33 mkr från 160 till 193 mkr. Bok-
fört värde har ökat med 21 mkr, vilket ger en av-
kastning på 13 procent. I redovisningen ingår både 
en realiserad värdeökning på knappt 2 procent, men 
även en betydande justering av bokfört värde med 
11 procent för att återställa det mesta av 2008 års 
nedskrivning. Förändringen av marknadsvärdet 
mellan åren var +21 procent (-13 procent 2008).  
 
Målet för året om lägst 3,9 procent avkastning har 
därmed uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning 0,9 %). 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 5,6
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 439,5
Summa 445,1
Pensionsmedlens användning 
Finansiell placering, bokfört värde 181,0
   Värdenedskrivning -0,3
   bokfört värde 180,7
   (finansiell placering, marknadsvärde) 192,7
Återlånade medel 264,4
Summa 445,1
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker drygt 43 
procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. 

 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2009:  
 

Innehav pensionsfond Mkr
Svenska räntepapper 93,6
Sv aktier/aktierelaterade instrument 62,9
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,7
Likvidkonto 1,8
Värdereglering -0,3
Summa 180,7
 
 
Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtaganden uppgick vid ut-
gången av 2009 till 1 019 mkr (871 mkr 2008). 99,7 
procent av åtagandena avser kommunägda bolag. 
Det kraftigt höjda borgensbeloppet beror på en 
omstrukturering av lån inom kommunkoncernen. 
Alvesta Kommunföretag AB löste i början av mars 
reversskuld till kommunen på 109 mkr för köpet av 
kommunens dotterbolag, vilket finansierades med 
externa lån och kommunal borgen.  
Åtagandena för AllboHus har ökat med 25 mkr till 
totalt 628 mkr, garanti till Alvesta Utveckling har 
ökat med 12 mkr och bredbandsbolaget BIVA har 
fått sin borgen höjd med 2 mkr. Anledningen till 
utökad borgen till bostadsbolaget är nya lån för 
främst bygget med vårdcentral, apotek och bostäder 
i kvarteret Riksdagsmannen. 
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över genom-
snittsnivån för den kommungrupp Alvesta brukar 
jämföras med. Det är viktigt vid jämförelser och 
riskanalys att beakta följande. 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt stor 
del av sin verksamhet i bolagsform. Bostadsföreta-
get svarar för förvaltning och uthyrning av kommun-
ägda lokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till 
kommunens förvaltningar. Även produktion och 
distribution av fjärrvärme samt försäljning och distri-
bution av el sker i bolagsform. Investeringar och 
förvärv inom dessa områden har till stor del finansi-
erats genom lån med kommunal borgen som säker-
het. 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdomshem 
förutom ett ägs av kommunens bostadsbolag. 19 
procent (120 mkr) av borgen för bostadsbolagets 
lån avser dessa boenden som är kommunal kärn-
verksamhet. 
De sju kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har sammantaget en god ekonomi. 99,7 
procent av kommunens borgensförbindelser avser 
dessa sju företag. Borgen för AllboHus, 628 mkr, 
utgör 62 procent. Bolagets ekonomi är stabil.  
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Alvesta 
kommun av en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld. Borgensåtagandet är begränsat till det låne-
belopp som kommunkoncernen står i skuld med hos 
Kommuninvest vid varje tidpunkt. Skulden var 808 
mkr den 31 december 2009. 
Kommunens borgensåtaganden avser närmare 98 
procent borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en begränsad risk. 
 

20



Förvaltningsberättelse 
 

 
 

  
 
 

 
Medarbetare 
Kommunal verksamhet är personalintensiv och 
personalkostnaderna utgör 2/3 av kommunens 
totala kostnader. I arbetet med att driva en välfunge-
rande kommunal verksamhet är det därför viktigt att 
följa upp och analysera personalsituationen ur flera 
perspektiv.  
 
Antal anställda 
Under 2009 var antalet nettoårsarbetare 1 259. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2009 2008 2007
Arbete o lärande 106,4 115,3 
Barn o ungdom 522,6 558,1 
Kommunledning 27,3 30,2 
Omsorg o hälsa 530,2 530,7 
Samhällsplanering 69,8 73,0 
Övriga 2,8 6,2 
Hela kommunen 1259,1 1 313,4 1 298,1
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2009 2008 2007
Arbete o lärande 98 116 
Barn o ungdom 643 664 
Kommunledning 30 32 
Omsorg o hälsa 643 634 
Samhällsplanering 76 75 
Hela kommunen 1 490 1 521 1 511
 
Antalet tillsvidareanställda har minskat och är nu 31 
färre än vid förra årsskiftet. Största anledningen till 
minskningen är de uppsägningar som genomförts 
p.g.a arbetsbrist. Under året har 31 medarbetare 
sagts upp. Av dessa har 20 personer avslutat sin 
tillsvidareanställning under 2009. Sex medarbetare 
har avgått med förtida pension under året. 
 

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 år, 
för kvinnor 47,7 år och för män 49,5 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 48,8 procent 50 år eller äldre. 
 

Pension 
Under 2009 har 33 medarbetare avgått med 
pension (2,2 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
avgången är flexibel mellan 65-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 5 
respektive 10 år 186 medarbetare respektive 440 
medarbetare att uppnå 65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2009 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,5 år. En ökning med ett halvt år 
jämfört med året innan. 
 
 
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1943-1952) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 11 37
Arbete och lärande 44 45
     - varav lärare 23 54
Barn och ungdom 182 28
     - varav lärare 59 35
     - varav förskollärare 21 18
     - varav barnskötare 26 26
Omsorg och hälsa 178 28
     - varav vårdbiträde 53 40
     - varav undersköterska 46 20
     - varav vårdare 19 24
     - varav sjuksköt./dsk. 11 30
Samhällsplanering 25 33
Totalt kommunen 440 30
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande samt kommunledningskontoret. 
Bland yrkesgrupper kommer lärare och vårdbiträden 
att ha stora pensionsavgångar. 
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Personalomsättning 
Under 2009 har totalt 97 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 6,5 procent (2008 
var det 6,0 %). Av de som slutat sin anställning har 
20 personer avgått med anledning av uppsägning 
på grund av arbetsbrist och 33 medarbetare har 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,2 procent, vilket är 
en liten minskning jämfört med året innan. Målet att 
öka sysselsättningsgraden har därmed inte 
uppnåtts.  
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid
50-74

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 571 493 178 13
Tillsvidare män 204 16 10 5
Visstid kvinnor 22 27 10 1
Visstid män 16 1 0 0
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 78 procent. 
Av alla anställda var 16 procent män. 
 
45,5 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 86,8 procent. Jämfört med 2008 har 
andelen heltidsanställda minskat både bland kvinnor 
(47,4 % och män (87,9 %). 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

Arbete o lärande  90 % 
Barn o ungdom  90 % 
Omsorg o hälsa   84 % 
Samhällsplanering.   96 % 
Kommunledning   96 % 
 

 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 78 procent och andel frånvaro 22 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
 
 
 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig ledighet

Sjukledighet

 
 
 
 
 

 
 
Arbetad tid och frånvaro per förvaltning (omräknat till årsarbetare) 
 

 Planerad 
arbetstid 

Över-
/mertid

Timanställd Semester Sjukledighet Övrig 
ledighet 

Netto-
arbetstid

Kommunledningskontor 32 0 1 3 1 2 27
Barn och ungdom 654 8 21 46 33 81 523
Arbete och lärande 120 1 1 6 2 7 106
Omsorg och hälsa 571 8 113 62 41 59 530
Samhällsplanering 80 1 3 9 2 4 70
Övriga 0 0 3 0 0 0 3
Antal årsarbetare 1 457 18 142 128 78 153 1 259
Nettoarbetstid = planerad tid (månadsanställda), över-/mertid, timanställda – semester, sjukledighet och övrig 
ledighet.  
Den planerade arbetstiden 2009 minskade med 47 årsarbetare. Övertiden minskade med 7 årsarbetare, 
timanställningarna minskade med 10 årsarbetare, semesteruttaget ökade med  4 årsarbetare, sjukledigheten 
minskade med 8 årsarbetare och övrig ledighet minskade med 5 årsarbetare.   
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Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 3,2 % under 2009 till 21 950 kronor, 
motsvarande lön 2008 var 21 270 kr. Kvinnornas 
medianlön 2009 var 21 680 kr och männens 24 650 
kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med drygt 100 kr jämfört 
med året innan.   
 
Medianlön, kronor per månad 
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En analys har gjorts av lönerna utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Syftet var att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Analysen visade att tidigare osakliga löne-
skillnader i stort sett var åtgärdade samt att några få 
nya grupper behöver följas upp.  
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Lärare 153 54 207
Förskollärare 116 4 120
Barnskötare 102 0 102
Undersköterska 227 9 236
Vårdbiträde 133 1 134
Vårdare 88 5 93
Sjuksköterska/dsk 33 6 39
Anläggningsarbetare 0 12 12
Parkarbetare 0 13 13
 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Lärargruppen har jämnast könsfördelning med 
knappt 30 procent män. 
 
 
 
 

 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Löneökningarna låg 
mellan 2,9% och 4,9%. Totalt för kommunen var 
lönekostnadsökningen knappt 4% 
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden

2005 524,5 3,7 4,4
2006 532,6 4,2 4,9
2007 552,0 5,1 5,2
2008 586,5 5,4 5,5
2009 583,4 5,4 5,2
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter minskade med en procent 
2009.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
40,6 mkr. Skulden har minskat med 3,7 mkr jämfört 
med förra året. Året dessförinnan ökade skulden 
med 2,4 mkr.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 37 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är en liten 
minskning jämfört med året innan. Bland 
medarbetarna har 95 procent inte haft någon 
långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro längre än 59 dagar). 
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Sjukfrånvaro 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2009 2008 2007
Arbete o lärande 5,7 11,2 
Barn o ungdom 17,9 19,4 
Kommunledning 10,4 8,5 
Omsorg o hälsa 22,4 24,4 
Samhällsplanering 7,6 6,4 
Hela kommunen 18,3 20,1 23,1
 
Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 
knappt två dagar under året. Målet för 2009 var att 
minska en dag jämfört med 2008. 
Minskningen av sjukfrånvaron inom kommunen kan 
till stor del hänföras till det förändrade regelverket. 
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2009 2008 2007 
Total sjukfrånvaro 5,3 5,7 6,4
- Kvinnor 6,0 6,3 7,1
- Män 2,1 2,8 3,3
- Åldersgrupp -29 år 3,4 2,8 3,2
- Åldersgrupp 30 – 49 år 5,0 5,2 5,9
- Åldersgrupp 50 år - 6,0 6,8 7,4
- Längre än 59 dagar 43,8 51,5 57,1
 
Under 2009 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året. 43,8 procent av sjuk-
dagarna per anställd i kommunen tillhör dem som 
har en sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den 
sista december 2009 var 62 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en minskning med 11 
personer jämfört med 2008. Bland de långtidssjuk-
skrivna var 32 medarbetare sjukskrivna på deltid 
vilket motsvarar 52 procent av de långtidssjuka. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 20 dagar och männen 
6 dagar under 2009. Jämfört med 2008 innebär det 
en minskning av sjukfrånvaron bland kvinnorna med 
2 dagar och bland männen med 4 dagar. Av 
kvinnornas totala sjukfrånvaro var långtidssjuk-
frånvaron drygt 63 procent. Männens andel var 29 
procent. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar 
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Aktivt rehabiliteringsarbete 
Införandet av rehabiliteringskedjan 2008 har 
inneburit ett ännu aktivare arbete med sjukskrivna. 
Arbetet inriktas på att främst fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa hos medarbetare. Personer med 
upprepad korttidsfrånvaro utreds.  
För de långtidssjukskrivna, som riskerar att 
sjukskrivningsdagarna håller på att ta slut, läggs 
mycket arbete på olika individuella lösningar.  
Ett samarbetsavtal med Försäkringskassan har 
ingåtts för att tidigare kunna genomföra åtgärder för 
sjukskrivna medarbetare.  
 
Under våren genomfördes en upphandling av 
företagshälsovård. Sedan den 1:a juni är det 
Hälsoforum AB i Växjö som levererar tjänster till 
kommunen. 
 
Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsatser 
har fortsatt under året. Medarbetarna erbjuds olika 
friskvårdsinsatser till reducerade priser. Motions- 
och miljökampanjen Hälsostegen har genomförts 
vid två tillfällen under året. Totalt deltog nästan 
hälften av kommunens medarbetare och nästan alla 
arbetsplatser var representerade. En stor 
bidragande insats till allt förebyggande arbete gör 
alla friskvårdsinspiratörer på arbetsplatserna. 
 
 
 

 
Sjön Spånen i Alvesta 
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Strategiska personalfrågor 
Attraktiv arbetsplats 
I maj fastställdes värdegrundsdokumentet 
Medarbetarskap & Ledarskap. Under hösten har 
implementering av dokumentet skett på alla arbets-
platser och arbetsgrupper.  
Under november månad genomfördes en ny 
medarbetarenkät. Resultatet av enkäten kommer att 
presenteras under februari månad.  
 
Arbetsmiljö 
Samtliga arbetsmiljörutiner har reviderats under 
året. En arbetsmiljöutbildning genomförs under 
våren 2010.  
 
Rökfri arbetstid infördes 2007 för medarbetarna i 
kommunen. Under året har en tobaksavvänjnings-
grupp och annat stöd varit en del av hälsoarbetet.  
 
Ytterligare arbetsplatser har fått utmärkelsen 
hälsofrämjande arbetsplatser i Alvesta kommun för 
sitt tydliga hälsotänk i arbetet. För att få detta 
utnämnande krävs att en hälsoplan tas fram utifrån 
ett antal hälsokriterier och att man tydligt kan påvisa 
ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Under 
åren 2006-2009 har 34 arbetsplatser fått 
utmärkelsen.  
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Miljöredovisning 
 
I januari månad 2008 beslutade kommunfullmäktige 
om lokala miljömål för Alvesta kommun. Nedan följer 
några exempel på vad som skett under 2009 för att 
uppnå miljömålen 
 
Begränsad klimatpåverkan 
I oktober beslutade kommunstyrelsen att Alvesta 
skulle underteckna det av Europeiska kommissionen 
lanserade ”Borgmästaravtalet” om energieffektivise-
ring och minskning av koldioxidutsläpp. Detta innebär 
att kommunen frivilligt förbinder sig till att göra extra 
insatser för att nå längre än kraven i EU:s klimatmål. 
I november hölls en ceremoni i Linköping för de 25 
svenska kommuner som under hösten 
undertecknade Borgmästaravtalet.  
 
Tillsammans med en stor del av världens befolkning 
deltog Alvesta kommun i Earth Hour. Den 28 mars 
mellan 20.30 och 21.30 släcktes ljuset i en 
manifestation för klimatet. I Alvesta släcktes ljuset på 
flera offentliga platser. 
 
Under året har ett förslag till vindkraftsplan 
upprättats. Vindkraftsplanen ska utgöra ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för Alvesta kommun. I 
förslaget redovisas områden som föreslås prioriteras 
för vindkraft, områden som är möjliga för vindkraft 
och områden som inte är lämpliga för vindkraft. I 
planen föreslås även riktlinjer för etablering av 
vindkraft. 
Riksintresse för vindkraft i västra Alvesta 
 

I samverkan med ett lokalt transportföretag har en 
kombiterminal färdigställts i Alvesta. Första 
omlastningen från bil till järnväg skedde i september. 
Terminalen är öppen för alla aktörer och ska ersätta 
långväga landsvägstransporter.  
 
Kommunen har fortsatt sitt arbete inom Uthållig 
kommun. Förutom att arbeta med de tre prioriterade 
områdena, Detaljplan för nytt bostadsområde i 
Spåningslanda, Energieffektiviseringar i kommunens 
egna fastigheter och Stimulera och underlätta för 
näringslivet att göra energieffektiviseringar har 
kommunen deltagit i Energimyndighetens workshop 

”Fysisk planering” med ny fördjupad översiktsplan 
för Moheda tätort. Kommunen har också varit 
medverkat i LRF Sydosts Leader-projekt ”Förstudie 
Alvesta Biogas”.  
 
Ett EU-projekt pågår ”Tågstopp södra stambanan” 
som syftar till att rusta upp gamla 
stationer/perronger så att uppehåll på nytt kan göras 
i Stockaryd, Lammhult och Moheda (Krösatåg). 
 
Regionförbundet Södra Småland har beviljats ett 
bidrag från EU:s regionala utvecklingsfond för 
projektet ”Pågatåg Nordost - södra Småland”. Syftet 
med projektet är att förtäta tågtrafiken på befintliga 
järnvägar genom lokala tågsystem som Pågatåg, för 
att komplettera och avlasta befintlig 
Öresundstågtrafik. Tågstopp planeras bl.a. i 
Vislanda. 
 
Kommunen har, med stöd av Vägverket, byggt fyra 
nya cykelvägar i Alvesta tätort. Totalt har 2 km nya 
cykelvägar tillkommit under året.  
 
Kommunens resor med bil i tjänsten uppgick till 
cirka 177 000 mil och är ungefär samma som året 
innan. Detta innebär 119 mil/anställd. 
 
Koncernen Alvesta kommun minskade sina bilresor 
med cirka 5 600  mil jämfört med 2008. Resorna 
med bil under 2009 uppgick till cirka 249 000 mil 
vilket innebär 151 mil/anställd. 
 
Enligt uppgift, från de resebyråer kommunen har 
avtal med, visar att kommunens flygresor i tjänsten 
uppgår till 7 365 mil under 2009 och tågresorna till 
41 953 mil. Koldioxidutsläppen från flygresorna har 
beräknats till 21 ton och tågresorna till 0,9 kg.  
 
Förvaltningen för omsorg och hälsa har fortsatt sitt 
deltagande i projektet ”Uppföljning för arbete med 
bättre kommunala tjänsteresor”. Bl.a. har en 
förstudie i ruttoptimering påbörjats. Syftet är att 
minska bilresorna genom ett smartare sätt att 
planera personalens resor inom hemtjänsten.  
Av koncernens 67 personbilar (inkl. minibuss) som 
används för resor i tjänsten finns 30 etanolfordon.  
 
För att minska bränsleförbrukningen har 
kommunens och bolagens personal erbjudits 
utbildning i Sparsam körning. Resultatet från de 
som deltog i utbildningen visade att 
bränsleförbrukningen minskade med mellan 6 och 
19 %. 
 
Kommunen och dess bolag har under året köpt 
förnybar el till sina fastigheter och verksamheter.  
 
Kommunens elförbrukning, inkl. förvaltningsavtalet 
men exkl. gatubelysningen, uppgick under 2009 till 
ca 10 500 MWh. Detta är en minskning med ca 1 
500 MWh jämfört med föregående år. 
Vattenledningen Bergaåsen blev klar under året och 
p.g.a. detta minskade Alvesta vattenverk sin 
elförbrukning med 760 MWh.  
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Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 735 MWh 
jämfört med 2008 och uppgick 2009 till 19 847 MWh. 
 
Kommunen beviljades 2007 ett 
klimatinvesteringsbidrag för att byta ut 
kvicksilverlampor till högtrycksnatriumlampor i 
gatubelysningen. Under 2009 har 431 lampor bytts 
och 277 plockats bort. Detta innebär en årlig 
energibesparing på 299 MWh. 
 
Kommunens kostnader för uppvärmning av de 
fastigheter som ingår i förvaltningsavtalet har ökat 
med ca 400 000 kr jämfört med föregående år och 
uppgick till 4 204 000 kr. Kostnaderna för 
oljeuppvärmning har fortsatt att minska, från 226 000 
år 2008 till 154 000 år 2009. Totalt uppgick 
energikostnaden för 2009 till 9 511 000 kr, en ökning 
med 381 000 kr. Till stor del beror ökningen på höjda 
energiskatter och elcertifikatavgifter. 
 
Kommunen har fortsatt sitt arbete med 
energieffektiviseringar i sina fastigheter. Nedan följer 
några exempel på åtgärder som genomförts. 
 
♦ På Lilla Grönkullaskolan har det gamla 

ventilationssystemet byts ut till ftx-aggregat och 
undercentralen byggts om till fjärrövervakning.  

♦ Stenlyckeskolans undercentral för ventilation och 
radiatorkrets har byggts om till fjärrövervakning.  

♦ Mohedaskolans gymnastikhalls gamla ventilation 
har bytts ut till ftx-aggregat. Styr och regler för 
ventilationen har byggts om till fjärrövervakning. 

♦ Vindarna på Lunnagård, Långagård, Ängagården 
och Vislandaskolan har tilläggsisolerats.  

 
Informationsmöten om energieffektiviseringar och 
förnybar energi har hållits vid flera tillfällen under 
året. Informationen har vänt sig till allmänheten, 
kommunens företag och personal.  
 
Vid en takrenovering på ett flerbostadshus med 65 
lägenheter i Vislanda satsade AllboHus på ett 
soltakskoncept. Solfångarna ska producera energi så 
att det räcker till allt varmvatten och ev. värmebehov 
under fyra månader/år. Den värme som 
hyresfastigheten inte själv använder tar Alvesta 
Energi hand om. Deras fjärrvärmekulvertar fungerar 
som en enda stor ackumulatortank.  

 

Solvärme installeras på taket till ett hyreshus 
 
AllboHus har infört individuell mätning av el och 
vatten på nybyggda Riksdagsmannen i Alvesta. Vid 
ombyggnation av ett större hyreshus, Eklövet, i 
Alvesta installerades individuell mätning av el och 
vatten.   
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 2,4 GWh vattenkraft. Året 
dessförinnan producerades 2,9 GWh vattenkraft vid 
Ohs kraftstation. Minskningen beror på minskad 
vattenföring under året. 
 
2009 har Alvesta Energi fortsatt utbyggnaden av 
fjärrvärme i kommunen. Under året har de anslutit 
total 93 fastigheter med följande fördelning, 74 
bostadshus i Alvesta, 6 bostadshus och en 
lagerlokal i Moheda och 9 bostadshus och tre 
industrier i Vislanda. De allra flesta av har gått från 
olja och el till fjärrvärme.  
 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
År Ort Produktion  Varav 

biobränsle 
2007 Alvesta 92,1 GWh 99,0 % 
2008 Alvesta 91,6 GWh 99,7 % 
2009 Alvesta 99,9 GWh 98,9 % 
2007 Moheda 33,7 GWh 97,0 % 
2008 Moheda 35,3 GWh 98,7 % 
2009 Moheda 34,7 GWh 98,3 % 
2007 Vislanda 25,7 GWh 96,3 % 
2008 Vislanda 29,1 GWh 97,9 % 
2009 Vislanda 29,4 GWh 99,3 % 
 
 
Bara naturlig försurning 
Under 2009 har 758 ton kalk spridits på totalt 
23 sjöar. Detta är en ökning med cirka 65 ton 
jämfört med föregående år. 
 
Giftfri miljö 
Av inköpsstatistiken för 2009 framgår att de 
ekologiska produkterna uppgick till 9,8 % och de 
etiskt märkta till 1,6 % av livsmedelskostnaden. År 
2008 var andelen ekologisk mat 9,5 %. Målet är 25 
% ekologisk mat år 2010 och det är endast 
förskolorna som har klarat detta mål 2009.  
 
Ingen övergödning  
Kommunen har ansökt om och beviljats LOVA-
bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för att inventera 
statusen på enskilda avlopp i Opparydsbäckens och 
Obyåns avrinningsområde. Syftet är att minska 
mängderna kväve och fosfor i Östersjön och 
Västerhavet. 
 
En inventering av 154 fastigheters enskilda avlopp 
har skett. Av dessa har 68 % brister som måste 
åtgärdas för att uppfylla miljökraven.  
 
Under året har 55 fastigheter, Blendabaden, Sjöby 
och Lönashult, anslutits till det kommunala 
avloppsnätet.  
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Miljöredovisning 
 
 

 

  
 
 

 
Alvesta kommun har slutredovisat LONA-projektet 
”inventerig av våtmark”. Tre områden i Salens 
tillrinningsområde har bedömts vara särskilt lämpliga 
för våtmarksanläggning (Tvärån, Höentorpsån och 
Kyrkvägen i Blädinge).  
 
Levande sjöar och vattendrag 
Hjortsbergaskolan har fortsatt sitt arbete inom Grön 
Flagg med temat vattenresurser.  

 
Hjortsbergaskolan har bl.a. arbetat med vattnet i sin 
närmiljö, Sjöatorpssjön.  
 
Levande skogar 
Arbetet med att certifiera kommunens skogar även 
enligt FCE påbörjades under året. Certifieringen 
syftar till att främja att skog och skogsmark förvaltas 
och brukas på ett sätt som är ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart. Sedan tidigare är kommunens 
skogar certifierade enligt PEFC.  
 
God bebyggd miljö 
Under året blev en 12 km lång vandringsled i Alvesta 
klar. Leden följer Spånens västra strand för att sedan 
fortsätta upp genom Spåningslandas betesmarker 
och kulturminnen och genom delar av Alvesta 
samhälle. Flera rastplatser, bänkar och två 
grillplatser är iordningställda. Förutom tre större 
informationstavlor finns 23 informationsskyltar som 
berättar om naturen vid vandringsleden. Ett mer 
utförligt informationsmaterial är framtaget som 
beskriver naturvärdena utmed vandringsleden. 
Vandringsleden har finansierats av kommunen, 
statligt LONA-bidrag (Lokal Naturvårdssatsning), 
Skogsstyrelsen, Alvesta Naturskyddsförening,  
Alvesta SOK och Alvesta vandrarklubb. 
Vandringsleden har färdigställts i samråd med 
markägare.  
 

 
 
Spånenleden invigdes i augusti 2009 
 
.
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Miljöredovisning 
 
 

 

  
 
 

  
Framtid 
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk 
hushållning fokuserar på hushållning och att öka 
långsiktighet i den ekonomiska och verksamhets-
mässiga planeringen. De områden förvaltningarna 
har tagit fram som förutsättningar för planering av 
Mål och budget 2011-2013 är följande: 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
-Resultatet av medarbetarenkäten 
-Förbättra kommunens hemsida  
-Finansiering av marknad och utveckling 
-Satsningar på person- och godstransporter på väg    
och järnväg 
-Stabilitet i organisationen 
-Effektivisering inom kommunens politiska 
organisation 
 

 
Väg 25 – infarten till Alvesta 
 
 
Omsorg och hälsa 
 
-Kostnadsökningar utan kompensation 
-Ökat antal äldre 
-Behov av nya serviceboenden, LSS 
-Minskade statsbidrag, LSS 
-Behov av utbildningsinsatser 
 

 
Äldreboende i Vislanda 
 

 
 

 
Lekaryd 
 
Samhällsplanering 
 
-Förvaltningsavtalet 
-Effektivisering 2011 
-Rekrytering vid pensionsavgångar 
-Verksamhetsplanering 
 
Arbete och lärande 
 
-Ökade kostnader för försörjningsstöd 
-Utökad vuxenutbildning  
-Minskade statsbidrag för flyktingar 
-Förändrad gymnasieskola 
-Första IV-året organiseras inom grundskolan 
-Högre krav för behörighet till gymnasiet 
 
Barn och ungdom 
 
-Ökade kostnader för barn och familj 
-Fler barn med behov av särskilt stöd  
-Underbemannad grundorganisation inom för- och 
grundskolan 
-Kompetensutveckling och personalförsörjning 
-Behov av lokaler inom förskolan 
-Första IV-året organiseras inom grundskolan. 
Högre krav för behörighet till gymnasiet. 
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Kommunstyrelsen  
Ordförande:  Robert Olesen 
Förvaltningschef: Eric Rydén 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar för-
valtningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och 
kommunägda företag. KS följer de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. KS ser till att verksamheten, inom sitt 
område, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. 
 
Förvaltningen arbetar med övergripande personal-, 
löne- ekonomi- och inköpsfrågor, kommunikation 
och IT, beredskapssamordning och krisledning, 
marknadsföring, central informationsverksamhet, 
internationella kontakter, näringsliv och turism samt 
stöd för det politiska arbetet. Därutöver finns över-
förmyndarverksamhet och räddningstjänst. Genom 
omvärldsanalyser, nytänkande och effektivt resurs-
utnyttjande skapas utrymme för verksamhetsutveck-
ling.  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2009 2008 
Intäkter 6 680 7 269 
Kostnader 53 190  54 628 
Nettokostnader 46 510  47 359 
Bruttoinvest 360 150 
Kostnad kr/inv 2 480 2 520 
 
Driftredovisning 2009 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 5 825 6 680 855
Kostnader 56 560 53 190 3 370
Netto 50 735 46 510 4 220
 
 
 
Sammanfattning av året 2009 
• Satsningar på infrastruktur 
• Tufft år för kommunens näringsliv 
• Aktiv marknadsföring av kommunen  
• Utveckling av medarbetar- och ledarskap 
• Vänortskontakterna förstärktes  
• Leader Linné blommade ut  
 
 
Satsningar på infrastruktur 
Under året har arbetet med att utveckla Alvesta 
kommun som ett logistikcentrum fortsatt. Ett flertal 
infrastruktursatsningar har genomförts eller plane-
rats. 
 
 
 
 
 

 
Kombiterminal/Baltic Link-projekt 
En av årets stora händelser var när Kombitermina-
len startade i månadsskiftet augusti/september. 
Företaget Alwex arrenderar marken av kommunen 
och anlitar ett lokalt Alvestaföretag för att driva 
verksamheten. Kombiterminalen har genom det s k 
Baltic-Link projektet beviljats EU-bidrag. Projektet 
omfattar, förutom kombiterminalen, betydande infra-
strukturinvesteringar på järnvägen Karlskrona-
Emmaboda, Karlskrona hamn samt vägar och järn-
vägsanslutningar till hamnen i Gdynia. 
 
Resecentrum och upprustning Kust till Kustbanan 
Resecentrum ingår i ett större projekt som omfattar 
kapacitetsförstärkande åtgärder på Kust till kustba-
nan, delen Alvesta-Kalmar. Förutom Alvesta rese-
centrum, som i första hand omfattar gångbro över 
spårområdet med förbindelser ner till plattformarna, 
ingår även upprustning av Växjö Bangård samt två 
nya mötesstationer i Åryd och Örsjö. 
 
I ett annat projekt genomförs en förstudie av mötes-
spår på Kust till kustbanan på sträckan Alvesta-
Kalmar, med syfte att förbättra förutsättningarna för 
utökad järnvägstrafik på denna järnvägslinje.  
 
 

 
Alvesta järnvägsstation 
 
 
Pågatåg och Krösatåg 
Under året har planeringen fortsatt för tågstopp i 
Vislanda och Moheda.  De två tågstoppen är delpro-
jekt i två länsövergripande projekt för att koppla ihop 
regionaltågsystemen i Småland (”Krösatågen”) och 
Skåne (”Pågatågen”). 
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Kommunstyrelsen 
 

 

   

Tufft år för kommunens näringsliv 
För företagen, en stor andel av verkstadsindustrin är 
underleverantörer, har 2009 inneburit stora påfrest-
ningar då efterfrågan på deras produkter och tjäns-
ter sjunkit till mycket låga nivåer. För sågverksindu-
strin har konjunkturutvecklingen varit mindre drama-
tisk än för verkstadsindustrin beroende på kronans 
svaga kursutveckling gentemot euro och den ameri-
kanska dollarn. Detta har gett förutsättningar att ta 
vissa marknadsandelar. 

 
Finnveden Powertrain i Alvesta 
 
Konjunkturutvecklingen har varit mycket svårbe-
dömd. I samband med sommaren 2009 gjorde 
många företag bedömningen att de tagit sig igenom 
den värsta krisen, men hösten innebar påfrestning-
ar. Först i inledningen av 2010 börjar flera företag 
känna en uppgång i verksamheten. 
 
Den svaga konjunkturen och svårigheten att finna 
bra finansiering har under 2009 gjort att intresset för 
industrimark och industrilokaler varit generellt sett 
svagt. För industriområdet Björnstorps del har detta 
inneburit att intresset för att etablera sig där varit 
begränsat. Emellertid har en vändning kunnat note-
ras i slutat av 2009 vilket bland annat inneburit för-
säljning av en tomt på 23 000 m2. Diskussioner om 
etablering på Björnstorps förs också med fler intres-
senter.   
 
Aktiv marknadsföring av kommunen  
Merparten av de aktiviteter som genomförts har varit 
på initiativ av ideella krafter, som stöttats av kom-
munen. Två större evenemang har arrangerats där 
kommunen marknadsfördes gentemot en extern 
publik. En utställning genomfördes på Stockholms 
central i maj under rubriken ”Flytta hit” tillsammans 
med ett antal andra kommuner. I samverkan mellan 
kommunens marknadsenhet, de kommunala bola-
gen AllboHus och Alvesta Energi marknadsfördes 
Alvesta kommun. Det traditionella deltagandet i 
Huseby Julmässa skedde i november. Totalt besök-
tes julmässan av cirka 32 000 personer varav 70 
procent kommer från platser som ligger utanför 
området Alvesta/Växjö. Ett stort antal besökare får 
därmed ta del av kommunen och den information 
som ges.  
 
Utveckling av medarbetar- och ledarskap 
Under året har värdegrundsdokumentet Medarbe-
tarskap & Ledarskap fastställts av kommunchefen. 

Förankringen av värdegrunden har skett på samtliga 
arbetsplatser inom de kommunala förvaltningarna. 
 
Medarbetarna har varit delaktiga i mål och målstyr-
ning inom kommunledningskontoret. Arbetsplatsträf-
far har genomförts för att informera och skapa del-
aktighet kring verksamhetens arbete och att främja 
helhetssynen på verksamhet, ekonomi och perso-
nal. 
 
Vänortskontakterna förstärktes 
När det gäller vänortskontakterna var den största 
händelsen under 2009 att ett avtal om utbyte under-
tecknades med Lengede i Tyskland. Kontakterna 
mellan Lengede och Alvesta har långa anor som i 
huvudsak bestått av ett utbyte mellan sångkören 
Rösträtt och musikgruppen RotWeiss.  
 
Under de senaste åren har Lengede framfört att de 
gärna skulle se ett mer formellt vänortsutbyte mellan 
de båda kommunerna. Diskussioner som resultera-
de i att ett avtal under högtidliga former skrevs un-
der första helgen i september i Lengede. I samband 
med detta evenemang deltog en delegation på cirka 
20 personer från Alvesta, och många band knöts 
mellan de båda kommunerna. Under våren 2010 
kommer motsvarande ceremoni att genomföras i 
Alvesta. 
 

 
Avtalet firades med tårta i Lengede 
 
Även när det gäller vänortsutbytet med Alvestas 
polska vänort Krasnystaw har samarbetet utveck-
lats. I samband med att en delegation från Alvesta 
besökte orten i slutet av augusti diskuterades att 
teckna ett avtal. Det avtalsförslag som framtagits 
har under hösten godkänts i respektive politiska 
församlingar i Alvesta och Krasnystaw. Planering 
pågår för att anordna en ceremoni där avtalet un-
dertecknas. 
 
Med den tredje vänorten, tjeckiska Turnov, pågår ett 
kontinuerligt utbyte som dels innehåller besök av 
skolelever i Alvesta, och dels utbytesverksamhet 
inom idrottsrörelsen. 
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Kommunstyrelsen 
 

 

   

Leader Linné blommade ut 
En ideell förening startades 2008 med syfte att 
arbeta med landsbygdsutveckling i Alvesta, Ljung-
by, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kom-
mun. Under 2009 har verksamheten blommat ut och 
hittills har totalt 61 projekt behandlats inom Leader 
Linné. Styrelsen har beviljat 27 stora projekt till en 
totalsumma på 11 miljoner kr. Därutöver har totalt 
15 delprojekt under paraplyprojekten; Förstudie, 
Evenemang - utbildning samt Integration totalt bevil-
jats 455 000 kr. Finansiärer till projekten är kommu-
nerna, regionförbundet södra Småland, regionför-
bundet i Jönköpings län, EU, staten och privata 
aktörer.  
 

 
Smultron från Torne 
 
Ekonomi  
 
En ordnad ekonomi är ett villkor för utveckling och 
kvalitet. För kommunen är det särskilt avgörande att 
ha ekonomin i fokus och under kontroll och inte bli 
bakbunden och styrd i ett trångt läge då alla pengar 
är intecknade och konjunkturen är i obalans. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att från och med 
2009 införa ett system där nämndernas över- och 
underskott följer med nämnden i nästa års verk-
samhet. Överföringssystemet består av tre delar; 
resultatöverföring av driftsbudget, disponering av 
ackumulerat resultat och överföring av investerings-
anslag. Principen om resultatansvar innebär att 
respektive nämnd förfogar över rätten att hantera 
resurserna, men har också en tydlig skyldighet att 
planera och agera så att budgetramen inte 

överskrids. Över- och underskottsöverföring innebär 
därför en i princip tvingande s k buffertuppbyggnad. 
 
Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat i förhål-
lande till budget med 4,2 mkr. Det positiva resultatet 
är relativt jämnt fördelat mellan verksamheterna.  
Långsiktighet och balans är två nyckelord för all 
kommunal verksamhet. Utveckling av vissa tjänster 
(t ex e-förvaltning) har fått stå tillbaka för att stabili-
sera ekonomin. 
 
 
 
Framtid  
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushåll-
ning fokuserar på hushållning och att öka långsik-
tighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
planeringen. Kraven att förbättra målstyrningen för 
den goda hushållningen innebär att få ett medbor-
garperspektiv med en helhetssyn på verksamhet, 
ekonomi och personal. Prioriterade områden för att 
stärka kommunens varumärke: 
-Planera och genomföra effektiva verksamheter 
med en stabil ekonomi 
-Aktiva satsningar i samverkan på person- och 
godstransporter på väg och järnväg. 
-En aktiv samverkan med näringslivet och ideella 
föreningar för ökad tillväxt. 
-Nöjda medborgare och medarbetare 
 
Uppföljning av inriktningarna sker bl a genom med-
borgarenkät, medarbetarenkät, och deltagande i 
SKL:s projekt kommunernas kvalitet i korthet. F n 
deltar ett 70-tal av landets kommuner i projektet för 
att jämföra produktivitetsmått från kommunernas 
verksamheter. Dessutom sker intern kontroll och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksam-
het.  

 
Nyckeltal 
 2009 2008 2007
Leverantörsfakturor 
- antal fakturor 

 
33 588 

 
34 453 34 315

Kundfakturor 
- ant bet påminnelse 
- ant betalningskrav 

 
1 346 

745 

 
1 276 

725 
1 538

678
Godmanskap totalt 238 223 215
Varav för ensamkom-
mande minderåriga 

 
28 

 
21 28

Förvaltarskap 8 8 8
Förmyndarskap 44 32 32
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Nämnden för barn och ungdom 
Ordförande:  Per Ribacke 
Förvaltningschef: Mats Martinsson 
 
 

   

    

Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnsomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Musikskola 
• Fritidsgårdar 
• Barn och familj  
 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2009 2008 
Intäkter 65 205 61 800 
Kostnader 387 900 384 060 
Nettokostnader 322 695 322 255 
Bruttoinvest 2 375 2 710 
Kostnad kr/inv 17 204 17 165 
 
Driftredovisning 2009 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 50 630 65 205 14 575
Kostnader 374 545  387 900 -13 355
Netto 323 915 322 695 1 220
 
Sammanfattning av året 2009 
• Byggstart av ny förskola i Vislanda 
• Åtgärdsplan för kostnadsbesparing 
• Modell för utvecklingssamtal 
• Matematikprojektet – satsning i matematik 
• Projekt Läsa, skriva, räkna  
• Ökning av placeringar inom barn och familj 
 
Byggstart av den nya förskolan i Vislanda 
Efter fyra års diskussioner och planering har spaden 
satts i jorden och arbetet är i full gång med att byg-
ga den nya förskolan Tallbacken i Vislanda. I slutet 
på våren 2010 ska byggnaden invigas. Förskolan 
kommer att ha fyra avdelningar och tillagningskök. 
Tallbacken kommer att medföra en minskning av 
kön till förskolan i Vislanda. Under 2009 har försko-
lan Kvarngården haft sex avdelningar i lokaler som 
är avsedda för fyra och två avdelningar har huserat i 
lägenheter i kvarteret Cavallius. Den nya förskolan 
gör att efterfrågan på förskoleplatser kan mötas på 
ett bättre sätt. 
 

 
Arbete på den nya förskolan i Vislanda 
 
Åtgärdsplan för kostnadsbesparing 
Under året har ett flertal olika åtgärder genomförts 
för att komma i balans med ekonomin. E har berört 
flertalet verksamheter, några exempel som kan 
nämnas är en generell neddragning på samtliga 
förskolor, där förskoleenheternas budgetar minska-
des med ca 2 %. Grundskoleenheterna fick ett ge-
nerellt besparingskrav på totalt 500 tkr. Avseende 
kultur, kompetensutveckling och andra utvecklings-
frågor så gjordes inga nybeställningar på evene-
mang och aktiviteter efter nämndsbeslutet i mars. 
Även fritidsgårdar, musikskola, IT-verksamhet och 
särskoleverksamheten fick krav på effektiviseringar. 
 
Modell för utvecklingssamtal 
Grönkullaskolans arbete med formativ bedömning 
har uppmärksammats av Skolverket, på hemsidan 
finns en film om Grönkullas arbete, kallad ”Med 
pärmen mot framtiden . Formativ bedömning inne-
bär kortfattat att eleverna kontinuerligt får feedback 
för att ständigt få möjlighet att höja kvaliteten på 
sina arbeten. Att Grönkullaskolan har uppmärk-
sammats beror till stor del på det utvecklingsarbete 
grundskolorna i Alvesta kommun har lagt ner de 
senaste åren avseende ”Kunskap och bedömning”. 
 

 
Elever på Grönkullaskolan 
 
Matematikprojektet – satsning i matematik 
Under hösten beviljades Alvesta kommun 1,6 mkr 
för att genomföra en satsning i matematik. Skolver-
ket gav bidraget för att ”stimulera och stärka skolor-
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nas eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i 
matematikundervisningen”.  
 
I Alvesta är projektet en fortsättning på tidigare 
arbete och har nu riktat sig till år 4-6 och tränings-
skolan. Syftet med projektet har varit att utgå från 
målen i ämnet istället för att bara följa läroboken, 
arbeta mycket med problemlösning, laborera, prata 
matematik och arbeta utomhus med matematik. I 
kommunen finns en central matematikutvecklare 
och de olika skolorna har fått lokala matematikut-
vecklare. Olika möten har hållits för lärare, skolgår-
darna har anpassats och skolornas matematiklådor 
har kompletterats med laborativt material.  
 
Projektet har pågått under höstterminen och ska 
sedan utvärderas. Målet med projektet är dels att 
utveckla undervisningen och dels att fler elever ska 
klara de nationella proven i år 3 och i år 5.  
 
Projekt ”Läsa, skriva, räkna” 
En satsning pågår inom grundskolan för att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räk-
na. Skolverket har efter beslut från regeringen bi-
dragit med pengar och projektet pågår under en 
treårsperiod. Elever i årskurs 1-3 som riskerar att 
inte nå skolans mål är den prioriterade gruppen, 
men satsningen kan också riktas mot äldre elever 
som har särskilt behov av stöd. Det kan bland annat 
handla om personalförstärkningar och insatser av-
seende kompetensutveckling. 
 
Resultatutveckling inom grundskolan 
När det gäller betygsresultat och andel behöriga 
elever till gymnasiet har besparingskraven och den 
ekonomiska situationen påverkat kvaliteten på un-
dervisningen och möjligheten att öka andelen behö-
riga till gymnasiet och ökat meritvärde för år 9.  
 
Alvestas andel elever som är behöriga till gymnasiet 
har sjunkit i jämförelse med 2008 och Alvesta ligger 
nu i stort sett på samma andel som riket. Andelen 
behöriga till gymnasiet i riket har även sjunkit något. 
 
De utmaningar som funnits för att effektivisera verk-
samheten inom många enheter har ändå inneburit 
att eleverna fått en bra möjlighet till utbildning. En 
rektor på en enhet konstaterar att ”personalen har 
gjort en beundransvärd insats, med skolans ’tajtas-
te’ personalstyrka hittills har kvaliteten på de olika 
verksamheterna upprätthållits på en god nivå”. 

Beträffande meritvärdet för år 9 har Alvestas resul-
tat förbättrats i jämförelse med föregående år. Mot-
svarande mätning för riket visar också en förbätt-
ring, men är inte lika stor som i Alvesta. Om trenden 
fortsätter kan Alvesta närma sig rikets värde under 
nästa år. 

 
Skridskoåkning på Vislandaskolan 
 
Barn och familj 
Antalet placeringar, och därmed även kostnaderna, 
inom individ- och familjeomsorgen har ökat kraftigt 
under året. Antalet inkomna ärenden har sedan 
2007 fördubblats.  
 
”Familjefridscentrum” 
Ett aktivt arbete pågår för att forma ett familjefrids-
centrum i Kronobergs län. Basen i denna verksam-
het blir resursen ”Sirius-Glimten”, ett projekt som 
kommer att förlängas och pågå även under 2010. 
En utveckling av detta arbete kommer att ske under 
2010 och kommer att rikta sig till såväl barn/ung-
domar som till kvinnor och män där en problembild 
avseende våld i nära relationer finns. 
 
Asylsökande barn utan vårdnadshavare 
Sedan 2006  har boendet och omsorgen för asylsö-
kande barn utvecklats i kommunen. Kommunen 
driver verksamheten genom tre olika boendeformer.  
 
Under 2009 har antalet platser uppgått till 22. Inför 
2010 tecknas ett avtal med Migrationsverket avse-
ende utökning av antalet platser. 
 
Barns behov i centrum, BBIC 
Under 2009 har allt utredningsarbete skett utifrån 
Socialstyrelsens modell, med syftet att stärka barns 
ställning i den sociala barnavården. År 2010 ska 
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beslut fattas huruvida permanent licens för modellen 
ska sökas.  
 
 
Ekonomi 
 

 
 
Nämndens totala kostnader på 390 mkr fördelat i %: 
 

Andelar i % 2009 2008 
Personal 63 65 
Köp av utb. /tjänster 16 14 
Lokaler 12 11 
Förbrukn. mtrl/livsm 7 8 
Interna tjänster 1 1 
Kapitalkostnader 1 1 
 
 
Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt en 
positiv avvikelse mot budget med 1,2 mkr. Progno-
ser under året har visat en betydande negativ avvi-
kelse, men tack vare en stor ekonomisk medveten-
het inom förvaltningens samtliga verksamheter, en 
allmän försiktighet vid prognosarbetet samt att vå-
rens besparingspaket visat sig få önskad ekonomisk 
effekt, kan förvaltningen uppvisa en positiv avvikel-
se mot budget. 
 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med drygt 1,6 mkr. Främst beror den positiva avvi-
kelsen på den åtgärdsplan som beslutades av 
nämnden för barn och ungdom under våren och 
som medförde en sänkning av enheternas budgetar. 
Enheterna hade trots detta beslut i uppdrag att 
redovisa ett resultat i balans vid årets slut, vilket 
flertalet av enheterna lyckades med. Ett par enheter 
redovisade dock ett underskott, vilket dels kan här-
ledas till svårigheter att anpassa organisationen 
efter de förutsättningar som det ekonomiska läget 
krävde och dels har den försenade byggstarten av 

den nya förskolan i Vislanda påverkat kostnadsut-
vecklingen negativt på enhetsnivå.  
 

Barnantalen i förskolan fortsätter alltjämt att öka och 
under året har nya avdelningar öppnats för att öka 
kapaciteten. Volymökningen har genomförts inom 
budgeterad ram. Som en följd av att fler avdelningar 
öppnats har kostnaderna överskridits i förhållande 
till budget. De ökade kostnaderna kompenseras 
dock till viss del av att intäkterna för barnomsorgs-
avgifter ökar när antalet barn i förskolan ökar. 
 

 
Sjölyckans förskola, Hjortsberga 
 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnsomsorgen redovisar en 
negativ avvikelse på 1 mkr. Avvikelsen beror främst 
på kostnader för särskild avtalspension, en effekt av 
under året genomförda uppsägningar, samt två 
enheter som överskridit budgeten.  
 
Köp av grundskoleutbildning, d v s nettokostnader 
för de elever som studerar på friskolor och i andra 
kommuners regi, redovisar ett resultat inom budge-
terade ramar. Detta kan jämföras med år 2008 då 
denna delverksamhet överskreds med ca 3,6 mkr. 
Nettobudgeten för köp av utbildning ökades markant 
2009, från 5,4 mkr till 9,1 mkr.  
 
I kommunen finns två friskolor etablerade, Byskolan 
Blenda och Friskolan Kronobergshed. Blenda har 
under 2009 haft ett genomsnittligt antal elever på 26 
och Kronobergshed på 51,5. Totalt har det genom-
snittliga antalet elever, folkbokförda i Alvesta kom-
mun, som studerar på friskolor eller i andra kommu-
ners skolor under 2009 uppgått till 120 elever, 6 
procent av det totala elevunderlaget.  

Grundskola/skolBO Barn och familj
Förskola Särskola
Centr kostn Fritidsgård och musik
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Moheda-, Vegby- samt Grönkullaskolan redovisar 
stora negativa avvikelser mot budget, totalt ca 3 
mkr. Den främsta anledningen till dessa avvikelser 
är för höga personalkostnader i förhållande till bud-
get. Övriga skolenheter har bedrivit respektive verk-
samhet enligt budget.  

 
Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska 
och en neddragning av personalstyrkan har därför 
varit nödvändig för att anpassa organisationen till 
budgeterade medel. Besparingarna har under året 
bl.a. medfört minskning av personalstyrkan inom 
grundskolan.  
 
Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,1 mkr. Vikarietill-
sättningar har under året varit mycket restriktiv och 
trots förändrat elevunderlag, nya beslut om åtgärder 
och ny personal, kan verksamheten tack vare stor 
kostnadsmedvetenhet redovisa ett positivt resultat.  
 
Den totala särskoleverksamheten visar en positiv 
avvikelse på 0,9 mkr och återstående delar består 
av köp av utbildning, kostnader för skolskjutsar och 
lokaler. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgen redovisar totalt en 
negativ avvikelse mot budget med 5,8 mkr. Under 
året har fler placeringar på olika institutioner och i 
familjehem tillkommit i jämförelse med budgeterat 
antal. Bruttokostnaden för placeringar uppgår till 31 
mkr mot budgeterade 23,3 mkr. Återsökningar från 
Migrationsverket visar en positiv avvikelse med 3,2 
mkr. Antalet inkomna ärenden fortsätter att öka, från 
181 under år 2007 till 381 under år 2009.  
Under del av året har tjänster hållits vakanta.  
 
Boendena för asylsökande barn utan vårdnadsha-
vare, som startades under 2007, visar ett överskott 
på 1 mkr. Ökade intäkter till följd av fler placerade 
barn har också medfört högre kostnader än budge-
terat. Boendena har varit fullbelagda under året och 
har under hösten även haft överinskrivningar. En 
satsning på extra personal gjordes för att ungdo-
marna skulle få ett meningsfullt sommarlov. 
 

Musikskolan och fritidsgårdar 
Musikskolan redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på 190 tkr, medan fritidsgårdsverksamhe-
tens positiva avvikelse uppgår till 120 tkr. Verksam-
heten fick under året ett besparingskrav på totalt 
300 tkr. Den positiva avvikelsen har möjliggjorts 
bl.a. genom att en tjänst under året hållits vakant.  
 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på ca 4 mkr, vilket främst 
beror på att semesterlöneskulden minskat (nettoef-
fekt 2,8 mkr) och kostnader för anpassningsåtgärder 
blev lägre än budgeterat. Dessutom har några tjäns-
ter hållits vakanta under året, vilket ytterligare för-
bättrar resultatet. 
 
Intern kontroll 
NBU beslutade i december 2008 om en internkon-
trollplan för 2009. De processer/rutiner som ingår i 
denna plan har kontinuerligt följts upp under 2009. 
Avrapportering har skett till förvaltningschef och i 
förekommande fall till arbetsutskottet. Resultatet av 
gjorda kontroller visar på överlag väl fungerade 
processer. I de fall där brister påträffats vid kontroll 
har förbättringsarbete på området inletts. 
 
I slutet på året har arbetet med intern kontroll på 
enhetsnivå inom förvaltningen påbörjats och detta 
kommer att fortsätta under 2010 
 
 
Framtid 
 
Framtiden inom nämndens ansvarsområde kommer 
att innebära en del förändringar. Det ökande antalet 
placeringar av barn och unga inom individ- och 
familjeomsorgens verksamheter gör att en satsning 
på förebyggande åtgärder för att på sikt minska 
antalet placeringar kommer att ägnas mycket tid åt 
under nästföljande år. Framtida frågor för denna 
verksamhet är bland annat: 
• Utveckla ungdomsarbetet 
• Utöka utvecklingsarbetet med öppna insatser 
• Ta fram en handlingsplan för arbetet kring våld i 

nära relationer 
 
De stigande barnantalen i kommunen gör att nämn-
den har ett viktigt arbete framför sig med att lösa 
lokalfrågan för barn som behöver plats inom försko-
lans verksamhet de närmaste åren. 
 
 Fokus under 2009 har varit på det ekonomiska 
läget, vilket medfört att verksamheten inte kunnat 
prioriteras i önskad omfattning. Ett långsiktigt tän-
kande och kontinuitet i arbetet med att förbättra 
kvaliteten är avgörande för att förbättra måluppfyl-
lelsen och som en viktig del i detta arbete ingår de 
projekt som påbörjades under 2009 och som kom-
mer att fortsätta 2010.  
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

  
Förskoleverksamhet 2009 2008 2007
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 898 835 788
Bruttokostnad/barn 99 485 100 297 96 235
Nettokostnad/barn 78 241 77 279 73 451
  
Tillsynstimmar/vecka 32 371 29 786 27 851
Bruttokostnad/volymtimme 53,07 54,07 52,36
Nettokostnad/volymtimme 41,74 41,66 39,97
  
Familjedaghem 1-12 år  
Inskrivna barn 46 60 74
Bruttokostnad/barn 93 814 103 654 80 683
Nettokostnad/barn 73 458 88 430 68 588
  
Tillsynstimmar/vecka 1 718 2 347 2 469
Bruttokostnad/volymtimme 48,32 50,96 46,51
Nettokostnad/volymtimme 37,83 43,47 39,54
  
Alternativ barnomsorg  
Inskrivna barn 35 34 42
Bruttokostnad/barn, kr/år 81 046 84 000 82 714
  

Skolbarnsomsorg 2009 2008 2007
Inskrivna barn 595 575 554
Bruttokostnad/barn 30 482 33 068 33 289
Nettokostnad/barn 26 414 28 330 28 221
  

Musikskolan 2009 2008 2007
Antal elever i musikskola 310 326 350
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 10 427 9 890 8 506
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 8 453 7 951 6 814
  

Grundskola exkl SIV 2009 2008 2007
Antal elever 1-9 1 806 1 868 1 989
Antal elever i Förskoleklass 186 187 179
Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 17 963 18 893 20 816
Bruttokostnad/elev 72 898 73 129 67 675
Nettokostnad/elev 67 946 68 933 63 946
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 5 168 5 330 4 638
Läromedelskostnad/elev, kr/år 1 934 1 978 2 181
Lokalkostnad/elev, kr/år 15 662 15 195 13 899
Lärarkostnad/elev, kr/år 32 116 35 739 

 
33 697

 
Antal lärare/100 elever 7,6 8,7 8,2
Antal elever i annan kommun eller friskola 120 122 92
Kostnad per elev, kr/år i annan kommun eller friskola 86 102 83 803 82 359
 
Samtliga kostnader ovan är år exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader. 
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Utredning, stöd och behandling 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer till nyckeltalen 
 
Förskoleverksamhet 
 
Antalet inskrivna barn har ökat, vilket även avspeglar sig i att även antalet volymtimmar har ökat. Bruttokostnaden 
per volymtimme har minskat från 54,07 till 53,07 kr/volymtimme, medan nettokostnaden per volymtimme har ökat 
något. Att bruttokostnaden per volymtimme minskat kan härledas till den besparing inom förskolan som har ge-
nomförts under 2009. Att nettokostnaden per volymtimme tvärtom ökat marginellt beror på att intäkterna inte ökat 
i samma utsträckning som barnantalen. 
 
Skolbarnsomsorg 
 
Antalet inskrivna barn fortsätter att öka. Både brutto- och nettokostnad per barn minskar dock mot tidigare år, 
vilket bl a har sin förklaring i den allmänna besparingen inom förvaltningen. 
 

Verksamhetmått 
IFO 

2009 2008 2007

Familjehem, tkr 4 281 3 041 3 153

Institution, tkr brutto 26 725 22 325 22 900

Stöd-/kontaktfamilj, tkr 2 129 2 073 2 131

Inledda utredn enl. 
SoL 11 kap 1§ barn/ 
ungas förhållande, 
antal 

142 132 145

Familjehemsplacerade 
barn den 31/12, antal 

28 15 19

-därav med stöd av 
LVU, antal 

11 9 11

Placeringar av barn på 
institution enl SoL 
31/12, antal 

17 18 14

Placeringar av barn på 
institution enl LVU 
31/12, antal 

6 6 4

Placeringar av barn på 
institution i egen regi 
31/12, antal 

25 22 23

Barn aktuella för vård-
nads-, umgänges- och 
boendeutredningar, 
antal 

13 8 6

Barn aktuella för sam- 
arbetssamtal, antal 

50 45 41

Inledda utredningar 
vuxna, antal 

20 16 67

Placeringsdygn barn i 
familjehem 

8 167 5 947 6 291

Placeringsdygn barn 
på institution 

15 251 
 

13 392 
 

11 666

-därav placeringsdygn 
på institution i egen 
regi 

5 236 5 066 4 642
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Musikskolan 
 
Trenden inom musikskolan är ett minskat elevunderlag. Kostnaden per elev ökar emellertid, beroende på att en 
minskning av personalorganisationen inte har varit möjlig i samma takt som elevminskningen.  
 
Grundskola 
 
Antalet elever fortsätter att sjunka, bruttokostnaden per elev i år 1-9 är ungefär samma som föregående år, något 
högre, medan nettokostnaden per elev är något lägre än föregående år. Vad gäller lärarkostnaden per elev kan 
ses en stor minskning av kostnaden per elev vilket är resultatet av det stora anpassningsarbete som gjorts inom 
grundskolan. Trots en befarad ökning av antalet elever som studerar hos annan kommun eller på friskola så lig-
ger nivån ungefär lika som föregående år. 
 
Utredning, stöd och behandling 
 
Bruttokostnader avseende placeringar på institutioner inbegriper även kostnader för placeringar där Migrations-
verket står för kostnaden. En viss del av ökningen är därmed kostnadsneutral när hänsyn tas till intäkter. 
 
Inledda utredningar har inte ökat i den takt som antalet inkomna ärenden har gjort mellan 2008 och 2009. Anled-
ningen är att mer noggrann förhandsbedömning har gjorts för att analysera respektive ärende. De fall där ärenden 
blir utredningar kan konstateras blir mer kostsamma än tidigare år. 
 
Under året har ett flertal placeringar på institution avslutats, därav lägre antal placeringar jämfört med 31/12 2008. 
Vidare har ett antal institutionsplaceringar under året övergått till familjehemsplaceringar, vilket medför att antalet 
placeringar på familjehem ökat stort jämfört med 2008. 
 
2007 års nyckeltal avseende inledda utredningar vuxna är inte jämförbart med senare års siffror, pga. den omor-
ganisation som genomfördes 2008. 
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Nämnden för arbete och lärande 
Ordförande:  Lars-Erik Gustavsson 
Förvaltningschef: Anwar Jamil 
 
 

 

 

 

Ansvar och uppgifter 
• Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning/särvux/uppdragsutbildning 
• Försörjningsstöd/flyktingmottagande 
• Integrationsarbete 
• Bibliotek 
• Kultur/utställningshall 
• Föreningsstöd 
• Handläggning alkoholtillstånd 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2009 2008 
Intäkter 53 540 -51 865 
Kostnader 194 080 182 805 
Nettokostnader 140 540 130 940 
Bruttoinvest 150 476 
Kostnad kr/inv 10 335 9737 
 
Driftredovisning 2009 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 47 365 53 540 6 175
Kostnader 182 485 194 080 -11 595
Netto 135 120 140 540 -5 420
 
 
Sammanfattning av året 2009 
 
Utvecklingsarbete 
• ”The Station” ett estetiskt program med rock- och   

popinriktning 
• Sammanslagning av Alvesta gymnasium och 

Allbo Lärcenter 
• Ny utbildning till redovisningsekonom inom yrkes-

högskolan 
• ESF-projekt inom vuxenutbildning och försörj-

ningsstöd/flyktingmottagning 
• Finsam utvecklas 
• Utveckling av verksamhet på biblioteken 
• Extra föreningsstöd 
• Flytt av förvaltningskontoret 
 
Effektiviseringar  
• Avveckling av program inledd på Alvesta gymna-

sium 
• Beslut om nedläggning av Stenlyckeköket 
• Neddragningar inom kulturområdet 
 
Omvärldsförändringar 
• Dramatiskt ökade kostnader för försörjningsstöd 
• Antal studerande ökar inom komvux 
• Integration och SFI 
 
 

  
 

 
Bebissagostund på Moheda Bibliotek 

  
  

Utvecklingsarbete 
 
” The Station”  
Ett nytt program ”The Station”, ett estetiskt pro-
gram, har marknadsförts under hösten 2009. 
Programmet har en inriktning mot olika sorters 
modern musik, men även mot musikproduktion 
samt ljud och ljus. Om tillräckligt många elever 
söker inför höstterminen 2010 kommer det nya 
programmet att starta.  

 
Alvesta gymnasium och Allbo Lärcenter  
Beslut om sammanslagning av Alvesta gymna-
sium och Allbo Lärcenter har fattats. Rekryte-
ring, arbete med internbudget, dialog kring inre 
organisation och arbetssätt, planering för sam-
lokalisering i gymnasieskolan har pågått. 

 
Ny utbildningen till redovisningsekonom  
Yrkeshögskolan beviljade Allbo Lärcenter start 
av en ny utbildning till redovisningsekonom. 
Samtidigt beviljades man något färre platser på 
andra utbildningar.  

 
Vuxenutbildning och försörjningsstöd 
Två nya ESF projekt har beviljats på Allbo Lär-
center, som syftar till att underlätta individers in-
träde på arbetsmarknaden, samt att höja kom-
petensen hos lärare att bedriva distansunder-
visning med hjälp av IT. Medverkan har skett i 
fyra länsövergripande ESF-projekt inom enhe-
ten försörjningsstöd/flyktingmottagande som 
syftar till att förbättra ungdomars möjlighet att 
komma ut på arbetsmarknaden, påskynda in-
troduktion för flyktingar samt kompetensutveck-
ling för personal som arbetar med nyanländas 
”meritportfölj”. 

 
Finsam utvecklas 
Alvesta samordnarförbund, Finsam, följer upp 
och utvecklar sin verksamhet för att få fler i ar-
bete eller utbildning. 
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Utveckling av verksamhet på biblioteken  
Barn prioriteras fortfarande vad gäller gruppvis-
ningar, programverksamhet och andra arran-
gemang. Bebissagostunder har arrangerats, 
där föräldrar informeras om vikten av en god 
språkutveckling. Föreläsningsserie, studiecirklar 
och utställningar för vuxna har erbjudits. Inve-
steringar som ökar tillgängligheten i Alvesta bib-
lioteks lokaler har delvis genomförts enligt plan. 
Vislanda bibliotek har byggts ut. Biblioteket har 
anslutit sig till en gemensam dataserver för lä-
net för att öka samverkan och förbättra bokför-
sörjningen. 
 

 
Bokkollo i Lönashult 
 
Extra föreningsstöd 
Extra anläggningsstöd har delats ut och tio fö-
reningar har kunnat göra investeringar på sina 
egna anläggningar. Utöver dessa pengar har 
kommunen även stöttat föreningarnas invester-
ingar via den gängse budgeten. De föreningar 
som gör störst investeringar är Moheda IF, Al-
vesta Ridklubb och Hjortsberga IF. 98 Kultur- 
och fritidsföreningar sökte och beviljades kom-
munala bidrag 2009 mot 101 året innan. 

 

 
         Anläggning i Torpsbruk  

 
Flytt av förvaltningskontor   
I början av året flyttade personalen på förvalt-
ningskontoret in i nyrenoverade lokaler i kvarte-
ret Blenda inkl fritidskontoret från sim- och 
sporthallen. Samlokalisering har skett med för-
valtningskontoret för barn och ungdom. 
Gemensam reception  planeras för de tre för-
valtningskontoren arbete och lärande, barn och 
ungdom och omsorg och hälsa. 

 
Effektiviseringar 

 
Avveckling av program på Alvesta gymnasium  
Avveckling av fem nationella program är inledd 
på Alvesta gymnasium p g a för få sökande ele-
ver. Inga nya elever togs således in på barn- 
och fritidsprogrammet, handel- och administra-
tionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet och teknikpro-
grammet. Endast fordonsprogrammet och Indi-
viduella programmet /IVIK tog in elever. Gym-
nasiesärskolans individuella program på Alve-
sta gymnasium tog emot elever i yrkesträning 
och verksamhetsträning. Uppsägning av perso-
nal blev följden.  
 
Under året har all kvarvarande gymnasieutbild-
ning samlats på plan 0 och 1 och övre planet 
har tömts. Dessutom har delar av IV- program-
met flyttat från Stenlyckeskolan till lokaler på 
gymnasieskolan. 
 
Beslut om nedläggning av Stenlyckeköket  
Beslut har tagits om nedläggning av Stenlycke-
köket till sommaren 2010 pga. för få matgäster 
då gymnasieeleverna blir färre. 

 
Neddragningar inom kulturområdet 
Under 2009 har kultursekreterartjänsten varit 
vakant, vilket innebär att kommunens kulturpoli-
tiska program inte efterlevs helt. Bl a har inte 
kommunens olika priser/stipendier delats ut un-
der 2009. Lagstadgad kulturminnesvård och bi-
drag till kulturföreningar och studieförbund har 
prioriterats. Beslut har fattats om nedläggning 
av utställningshallen på Alvesta Station till 
sommaren 2010. Under 2009 har flera uppskat-
tade utställningar visats, bl a julutställning med 
Bia från Skallekulla. Under 2009 har neddrag-
ningar gjorts på Alvesta bibliotek av: IT-
bibliotekarie och skolbiblioteksservice gentemot 
gymnasieeleverna. Mediainköpen har minskat 
med 10 % jmf med 2008. Alvesta och Vislanda 
bibliotek har minskat sina öppettider under 
sommar och höst, vilket har påverkat lånetalen 
negativt under 2009.  
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Omvärldsförändringar 

 
Kraftigt  ökade kostnader för försörjningsstöd  
Behovet av försörjningsstöd har påverkat kostnads-
utvecklingen markant under 2009, vilket beror på 
lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som följd 
samt försämringar i socialförsäkringssystemen. 
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd under andra 
kvartalet 2009 ökade med 16 procent i landet jäm-
fört med samma period 2008. Motsvarande ökning i 
Alvesta kommun var 28 procent.  
 
Antal studerande ökar inom komvux   
Samtliga kommunfinansierade utbildningar har ökat 
vad gäller antalet studerande, till stor del beroende 
på ökad arbetslöshet 2009. Utbildningar som ökar 
påtagligt är; Grundläggande vuxenutbildning (gruv), 
gymnasial vuxenutbildning (gyvux) omvårdnadsut-
bildningen för vuxna (op) samt särskola för vuxna 
(särvux).  
 
Flyktingmottagande och integration 
Ett stort antal flyktingar har mottagits i kommunen 
under hösten, vilket ställer stora krav på integra-
tionsinsatser i kommunen, samhällsintroduktion, 
praktik och ökad volym för undervisning i svenska 
för invandrare. Många av dessa flyktingar är analfa-
beter.  
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat för nämnden är -5,4 mkr. I texten 
nedan visas resultat per verksamhet för 2009. Se 
även bilaga 1. 
 
 
 
Kostnadsfördelning (Andel)  
 
 

CENTRALA KOSTNADER

KULTUR/UTSTÄLLNING/FÖRENINGSSTÖD

GYMNASIESKOLA

VUXENUTBILDNING

BIBLIOTEK

FÖRSÖRJNINGSSTÖD/FLYKTINGMOTTAGNING

ÖVRIGT

 
Övrigt är Stenlyckeskolans kök, SYV, FINSAM och OSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndens totala kostnader på ca 194 mkr fördelas på 
följande kostnader i %: 

Andelar i % 2009 
Personal 30 
Köp av utbildning/övrigt 35 
Bidrag/Transfereringar 15 
Lokaler 9 
Förbrukning 6 
Kapitaltjänster 1 
Leasing 1 
Övrigt 3 
 
 
Gymnasiet 
Resultatet för gymnasieskolan är -5,8 mkr mot bud-
get. Resultatet för gymnasieskola i egen regi mot-
svarar -4,8 mkr och gymnasieskola i annan kom-
mun/fristående skola  -1,0 mkr. 
 
Avseende gymnasieskola i egen regi är det främst 
personalkostnaderna som är högre jämfört med 
budget. Kostnader för skolskjutsar är högre än be-
räknat.  
 
Våren 2009 tog nämnden beslut om att avveckla 
fem nationella program. När budgeten beslutades 
för 2009 var inte beslutet taget. Därför var progno-
sen att fler elever skulle gå i den egna gymnasie-
skolan än vad som blev fallet. Följden blev högre 
kostnader för elever i andra kommuner/fristående 
skolor. Även kostnaderna för skolskjutsar påverkas 
av detta. 
 
De omställningskostnader som avvecklingen ger är 
2 mkr för 2009. De kostnader som ingår är perso-
nalkostnader, avtalspensioner, engångsersättningar 
och lokaler. 
 
Nedanstående diagram visar elever i egen utbild-
ning jämfört med elever i annan kommun/fristående 
skola. 

Gymnasieelever i annan kommun/friskola rosa linje
  Gymnasieelever i egen utbildning blå linje 
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Alvesta Kommun har bestridit fakturor från Växjö 
Fria gymnasium kring ersättning för special-
utformade program. Växjö Fria Gymnasium kräver 
nämnden på 5,5 mkr plus dröjsmålsränta för mer-
kostnader som de anser sig ha för dessa program. 
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Vuxenutbildning 
Allbo Lärcenter som bedriver vuxenutbildningen i 
Alvesta Kommun visar en positiv avvikelse på 0,9 
mkr mot budget. Detta beror främst på ökade intäk-
ter och lägre personalkostnader. Övriga kostnader 
är högre totalt sett jämfört mot budget. 
 
Bibliotek 
Biblioteksverksamhet visar en positiv avvikelse på 
0,2 mkr, detta trots en beräknad lägre intäkt på 0,3 
mkr p g a att bibliotekstjänsten för gymnasieskolan 
dragits in. Åtgärder vidtogs under 2009 för att kom-
pensera för intäktsförlusten.  
 
Försörjningsstöd/Flyktingmottagande 
Totalt för hela verksamheten är resultatet jämfört 
mot budget  -2,9 mkr.  
 
Försörjningsstöd 
Under 2009 har 18,8 mkr betalats ut i försörjnings-
stöd. Jämfört med 2008 är det en ökning med 28 %. 
Nedanstående diagram visar utbetalningar 2009 
jämfört mot 2008. Den gula linjen är riktvärdet (bud-
get för 2009). 
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Flyktingmottagande 
Under 2009 har 8,9 mkr betalats ut i introduktions-
ersättning/försörjningsstöd till flyktingar. Det är en 
ökning med 30 % jämfört med 2008. Den schablon-
ersättning kommunen erhåller från staten har också 
ökat. Totalt sett innebär det ett nollresultat mot bud-
get. Under 2009 har 70 familjer tagits emot jämfört 
med 55 familjer 2008.  
 
Nedanstående diagram visar utbetalningar 2009 
jämfört med 2008. Den gula linjen är riktvärdet (bud-
get för 2009). 
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Övriga verksamheter inom förvaltningen 
Förvaltningskontoret visar en positiv avvikelse på 
totalt 2,2 mkr.  
 
 
Framtid 
 
Kostnadsutveckling för försörjningsstöd 
Arbetslösheten väntas ligga kvar alternativt stiga 
ytterligare under 2010, vilket kan påverka utbetal-
ningarna av försörjningsstöd under 2010. Konse-
kvenser av en förändrad socialpolitik med männi-
skor som blir utförsäkrade från socialförsäkringssy-
stemet under 2010 bedöms påverka behovet av 
försörjningsstöd. 
 
Volymökning inom Komvux och SFI 
Komvux som till allra största delen bedriver en lag-
stadgad verksamhet, kommer troligen att möta en 
ytterligare ökad tillströmning av studerande p g a 
arbetsmarknadsläget. Kommande ny skollag skär-
per kraven på kommunernas insatser inom vuxen-
utbildningen. Lösningar för att klara en ökad volym 
budgetmässigt måste tas fram. 
 
Förändrat flyktingmottagande 
Förändringar på nationell nivå i flyktingmottagandet 
för asylsökande och flyktingar med uppehållstill-
stånd kommer att påverka förvaltningens verksam-
het och ekonomi under 2010-2012. Kommunen får 
troligen ansvar för SFI-undervisning för asylsökan-
de, vilket Migrationsverket ansvarat för hittills. Ar-
betsförmedlingen tar över ansvaret för nyanländas 
introduktion/etablering fr o m december 2010. Där-
med förlorar kommunen intäkt i form av schabloner-
sättning medan kostnaderna för flyktingmottagandet 
kvarstår ytterligare ett – två år under övergångsfa-
sen. Kommunen kommer även framöver att enligt 
lag vara skyldig att erbjuda specifika insatser under 
etableringen som SFI, utbildning i samhällsorienter-
ing, skolgång, social service, integration m m. Tidi-
gast i maj 2010 beslutas om regelverk för detta och 
kostnadsersättningen till kommunen. Farhågor finns 
i nuläget att kostnader inte ersätts fullt ut med stats-
bidrag. 
 
 
Ny gymnasiereform, Gy11 
En ny gymnasiereform har beslutats och skall 
genomföras med start hösten 2011. Anpassning till 
detta måste ske under 2010 , vilket kan få konse-
kvenser för fordonsprogrammets möjligheter att 
bibehålla anläggningsprofilen, då det kommer att 
krävas ett byggprogram för att driva en sådan inrikt-
ning vidare. Individuella programmet kommer att 
förändras och troligen medföra ökade kostnader. 
Kraven för behörighet till nationellt studieförbere-
dande eller yrkesförberedande program höjs. Sam-
verkan med nämnden för barn och ungdom blir 
nödvändig för att anpassa sig till nya förutsättningar 
inför 2011. 
 
Yrkeshögskola i Alvesta Kommun 
Yrkeshögskolan startade 2009 och kommer fram-
över att byggas ut. Vuxenutbildningen i Alvesta 
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kommun kommer att ansöka om att starta ett flertal 
utbildningar. Målsättningen är att även framöver 
ligga väl framme i utbudet av yrkesutbildningar. 
 
Mer av regionalt samarbete inom kulturområdet  
Under 2010 kommer kultursekreterartjänsten att 
delvis återbesättas och allmänkulturen kan återigen 
ges visst kommunalt stöd. Regionalt samarbete 
kommer att ske i linje med nationell inriktning för 
kulturens utveckling i landet. 
 
Anläggningsstöd till föreningar 
Även 2010 kommer föreningar att ha tillgång till det 
extra anläggningsstöd som kommunfullmäktige har 
beslutat om tidigare. Det är tredje och sista året som 
föreningslivet har möjlighet att göra ny-, om- och 
tillbyggnader på sina egna anläggningar med speci-
fikt stöd till detta av kommunen. Totalt finns drygt 40 
föreningar som har anläggningar med kommunalt 
stöd. 
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Gymnasieskola 2009 2008 2007
Andel elever i egen utbildning, folkbokförda i kommunen* 27,5 32,2 35,5
Andel elever från annan kommun* 39,0 34,0 33,0
Andel elever på det individuella programmet* 9,9 8,5 8,5
Andel elever i annan kommun* 40,5 40,6 41,2
Andel elever i friskola* 31,6 26,8 23,0
Kostnad per folkbokförd elev i kommunen kr/år* 107 200 103 100
Kostnad/ elev i annan kommun kr/år* 94 500 91 500
Kostnad/elev i friskola, kr/år* 98 900 101 300
Lokalkostnad/elev i egen utbildning, kr/år* 22 600 20 000
Undervisningskostnad/elev i egen utbildning, kr/år* 52 400 50 700 
Läromedel/utrustning/skolbibliotek i egen utbildning kostnad/elev, kr/år* 13 800 12 500
Antal heltidstjänster/lärare i per 100 elever i egen utbildning* 9,9 9,6
Betygspoäng totalt i genomsnitt** 13,4 13,0 13,6
Behöriga till högskolestudier, % 92 88 88
*Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att vissa uppgifter för 2009 ej kan tas fram ännu. 
**Alla betygssatta kurser medräknade, där kursens poäng multipliceras med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20)samt 
divideras med poängsumman för respektive nationellt program. 
 
Kommentar Gymnasieskolan:  
Andelen elever minskar i egen utbildning och ökar i annan kommun/friskola, främst beroende på avvecklingen av 5 nationella 
program. P g a för få sökande till de studieförberedande programmen på Alvesta gymnasium togs beslut om avveckling våren 
2009. 
 
Vuxenutbildning 2009 2008 2007
Antal heltidsstuderande  elever grundläggande vuxenutbildning* 27 29
Antal heltidsstuderande elever gyvux och påbyggn utb.* 169 175
Invånare, andel korttidsutb som deltar i komvux* 1,8 1,5 2,1
Kostnad totalt per heltidsstuderande* 84 000 72 000
Betyg G i svenska A, andel kursdeltagare* 100 100 100
Betyg G i engelska A, andel kursdeltagare* 100 88 86
Betyg G i matematik A, andel kursdeltagare* ---- 88 88
Antal elever SFI heltidsstuderande* 58 100
Antal elever särvux i genomsnitt per kalenderår* 13 11
*Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att vissa uppgifter för 2009 ej kan tas fram ännu. 
 
Kommentarer Vuxenutbildning: 
Andel korttidsutbildade som deltar i komvux ökar. Kan ha samband med lågkonjunkturen och att fler söker sig till utbildning. 
Alvesta Kommun har en låg andel i utbildning. I genomsnitt i landets kommuner är andelen 4,1 %. 
 
Bibliotek, Allmän kultur och Föreningsliv 2009 2008 2007
Antal besökare i kommunala folkbibliotek per invånare 176 229 186 425 179 746
Öppethållande, timmar totalt per vecka 18,6 22 21
Bruttokostnad för biblioteksverksamhet per invånare 391 394 418
 
Kommentarer Bibliotek:  
Se ekonomiavsnitt, rubrik Bibliotek 
 
 

Försörjningsstöd 2009 2008 2007
Bruttokostnad totalt i tkr 18 836 14 738 13 450

Bruttokostnad/hushåll kr 34 561 31 159 28 496

Antal hushåll 545 473 445

Antal månader i genomsnitt med försörjningsstöd 5,9 5,9

Bruttokostnad i tkr enbart ungdomar under 25 år 3 926 3 088 3 423

 
 

Kommentarer Försörjningsstöd: 
Samtliga nyckeltal är högre jämfört med 2008. Kan till stora delar tillskrivas lågkonjunkturen och förändrade socialförsäkringssy-
stem. Se även avsnitt under ekonomi. 
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Flyktingmottagning 2009 2008 2007
Försörjningsstöd i tkr enbart flyktingar  8 935 6 810 

 
5 832

Antal mottagna familjer 70 55 36

Månader i genomsnitt för flyktinghushåll 7,5 8,2

- varav självförsörjande 0 4 2

 
Kommentarer Flyktingmottagning: 
Se avsnitt under ekonomi.  
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Ordförande:  Johny Haraldsson 
Förvaltningschef: Annelie Gollungberg 
 

 

  
 

 

Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
Social omsorgsverksamhet 
• för äldre personer 
• för personer med funktionsnedsättning fr o m 21 

år 
• för personer med missbruk fr o m 21 år 
Kommunal hälso- och sjukvård 
• för personer boende i särskilda boenden samt 

deltagare i daglig verksamhet 
• för personer i alla åldrar i ordinärt boende, enligt 

avtal med Landstinget Kronoberg 
 
Förvaltningen är till för att skapa trygghet och stödja 
människor i vardagen så att den enskilde kan leva 
ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är 
individuellt prövade. 
 
Förvaltningen är organiserad i 15 enheter och i en 
stabsfunktion. 
 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2009 2008 
Intäkter 74 440 70 185 
Kostnader 333 095 324 590 
Nettokostnader 258 655 254 485 
Bruttoinvest 3 065 5 045 
Kostnad kr/inv 13 790 13 555 
 
Driftredovisning 2009 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 68 665 74 440 5 775
Kostnader 329 045 333 095 -4 050
Netto 260 380 258 655 1 725
 
 
Sammanfattning av året 2009 
• Omcertifiering enligt Investors In People 
• Budget i balans 
• Jämförelser med andra 
• Kvalitetsutvärdering – verksamhetsplan 
• Tre hemtjänstområden blir två i Alvesta  
• Kultur i omsorgen 
• Statliga stimulansmedel 
• Självbestämmande i särskilt boende 
• Vaccination H1N1 (nya influensan) 
 

 
 
Omcertifiering enligt Investors In People 
(IIP) 

 
Förvaltningschefen bjuder personalen på IIP-tårta för att 
fira omcertifieringen  
 
IIP är en kvalitetsstandard som syftar till att förbättra 
organisationens resultat genom att utveckla 
medarbetarna. Kvalitetsstandardens arbete bygger 
på tre grundpelare - planering, genomförande och 
utvärdering. Förvaltningen har sedan 2006 varit 
kvalitetscertifierad och under hösten 2009 prövades 
återigen förvaltningen i en extern revision. 
Kvalitetsrevisionen konstaterade att förvaltningen 
väl lever upp till de kvalitetskraven som IIP har och 
därmed har certifiering förlängts till vintern 2012. 
 
Budget i balans 
Nämnden har under året bedrivit sin verksamhet 
inom givna ekonomiska ramar. En ekonomi i balans 
är en av de stora frågorna och ett villkor för 
utveckling och kvalitet i verksamheten. Förvalt-
ningen följer kontinuerligt utvecklingen och 
samordnar och driver verksamheten framåt genom 
bland annat IIP.  
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Jämförelser med andra 
 
Kostnad Per Brukare (KPB),  
KPB har utvecklats av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och har funnits sedan 2004. KPB 
är en efterkalkyl som bygger på årsdata. 
Förvaltningen omsorg och hälsa har nyligen gått 
med i projektet och för närvarande medverkar 60 
kommuner. KPB möjliggör jämförelser mellan 
kommuner, samt visar på exempel och resultat som 
är användbara för att få bättre underlag till 
verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och 
resursfördelning.  
 
KPB redovisar flera produktivitetstal. Underlaget för 
2008 visar bland annat att kostnaden för en beviljad 
hemtjänsttimme varierar från 313 kr till 611 kr/timme 
mellan kommunerna. Alvesta redovisar 515 
kr/timme, medel är 423 kr/timme. För särskilt 
boende varierar kostnaden per dygn från 1 237 kr till 
1 803 kr. Alvestas dygnkostnad är 1 386 kr, 
medelvärdet är 1 538 kr.  
 
De stora skillnaderna mellan kommunerna förklaras 
av bl a den politiska ambitionsnivån, organisering 
och planering av arbete samt hur lång restiden är till 
omsorgstagaren. Analysen visar att det inte finns 
något samband mellan storlek på kommunen och 
hög produktivitet. 
 
Öppna jämförelser 
Öppna jämförelser redovisas för tredje gången av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Redovisningen är en jämförelse av kvalitén och 
effektiviteten i kommunernas och landstingens vård 
och omsorg om äldre.  Syftet med jämförelserna är 
att i samverkan med landstingen stimulera, utveckla 
och förbättra vården och omsorgen om äldre. 2008 
års rapport innehåller knappt 30 olika jämförelsetal. 
Alvesta kommun är den enda kommun i länet som 
hamnar bland de 20 bästa i landet när hänsyn tas till 
samtliga jämförelsetal. 
 
Kommun Omsorgstagarnas 

nöjdhet, 
äldreomsorg 

(max 100 procent) 

Avvikelse mot 
standardkostnad 

Alvesta 81 -5,8 
Tingsryd 80 -4,4 
Uppvidinge 75 13,6 
Växjö 73 6,8 
Älmhult 74 9,3 
Länet 76 4,0 
Riket 72 0,0 
 
Tabellen redovisar omsorgstagarnas nöjdhet och 
omdöme om hemtjänst i ordinärt boende och på 
särskilt boende som helhet samt kommunens 
avvikelse mot standardkostnaden för äldreomsor-
gen. En kommun som har en liten avvikelse mot 
standardkostnaden kan sägas ha kostnader för 
äldreomsorgen som ungefär ligger på förväntad 
nivå, givet de strukturella förutsättningarna. I 
kommuner där kostnaden är lägre än standard-

kostnaden (negativ avvikelse) kostar verksamheten 
mindre än förväntat och vad strukturen motiverar.  
 
Alvesta kommun har en kostnad för äldreomsorgen 
som är lägre än vad strukturen motiverar, samtidigt 
nås ett mycket bra kvalitetsvärde vad gäller 
omsorgstagarnas omdöme och nöjdhet om den 
utförda hemtjänsten. Under ett flertal år har Alvesta 
kommun haft en lägre kostnad än vad strukturen 
motiverar. Av tabellen framgår att omsorgstagarna i 
länet är mer nöjda med hemtjänsten än vad de är i 
riket.  
 
Det kan konstateras att Alvesta kommun bedriver 
en mycket god och effektiv äldreomsorg. Den 
demografiska utvecklingen visar att antalet äldre 
ökar i kommunen och det innebär en utmaning att 
möta det ökade behovet framöver. 
 
Kvalitetsutvärdering - verksamhetsplan 
Nämndens grunduppdrag är att bidra till en trygg 
och säker vardag för den enskilde. För att nå dit 
prioriteras trygghet, bibehållet och ökat oberoende, 
aktivt liv samt god social omsorg och vård för den 
enskilde. Under 2009 har därför enkätundersök-
ningar genomförts hos omsorgstagare med 
hemtjänst för att utvärdera måluppfyllelsen. 
Enkätundersökningen kompletterades med att all 
personal fick ange sin uppfattning om vad den 
enskilde ansåg om kvalitén. Resultaten pekar på en 
mycket hög kvalitetsnivå. Nöjd Brukar Index (NBI) är 
för hemtjänsten i ordinärt boende 86 procent, 
genomsnittet i riket är 79 procents nöjdhet. För 
hemtjänst i särskilt boende är NBI 84 procent i 
Alvesta och i riket nåddes 76 procents nöjdhet. 
Resultatet visar även på att omsorgstagarna 
upplever en högre grad av tillfredsställelse än vad 
medarbetarna tror omsorgstagarna gör. 
 
Kvalitetsundersökning har även genomförts hos 
omsorgstagare med personlig assistens i ordinärt 
boende. Undersökningen visar generellt på en god 
kvalitetsnivå. NBI för omsorgstagarna var 85 
procents nöjdhet. Något värde för riket finns inte. 
Särskilt gott kvalitetsbetyg fick god social omsorg 
och vård samt trygghet. Resultatet för god 
information på individens nivå klarade precis 
målvärdet och för inflytande över sin vardag nåddes 
inte det politiska målet.  
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Tre hemtjänstområden blir två i Alvesta  
Under hösten samordnades hemtjänstresurserna för 
Alvesta tätort. Anledningen var att den interna 
mätningen av omsorgstyngden visade att en 
effektivisering av personal, lokal- och övriga 
resurser var möjlig. Samordningen av resurserna 
var också planerat för att möjliggöra långsiktigt goda 
förutsättningar både ur verksamhetsperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv. Förändringen innebar att tre 
hemtjänstområden blev två. Alvesta västras hem-
tjänstområde dess personal och verksamhet 
överfördes till Bryggarens eller Alvesta östras 
hemtjänstområde. Den första tiden efter omorga-
nisationen förekom en del reaktioner både från 
omsorgstagare och personal, vilket även 
rapporterades i massmedia. Verksamheten har 
därefter börjat svetsas samman. 
 
Kultur i omsorgen 
Aktivitetsansvariga på respektive särskilt boende 
har samarbetat med Musik i Syd för att utveckla det 
sociala omsorgsarbetet med fokus på människors 
möten, kontakt och samtal. Som exempel kan 
nämnas mötesplatser med kulturellt inslag för äldre 
på samtliga särskilda boenden. Det kulturutbud som 
finns för allmänheten har erbjudits på boendena. 
Kulturen kommer till omsorgen som en del i att 
förbättra tillgängligheten och möjliggöra ett aktivt liv. 
 
 
Statliga stimulansmedel 
Stimulansmedel för insatser inom omsorg och vård 
om äldre har funnits sedan 2006. Under 2009 har 
medlen främst använts till kompetensutveckling 
inom social dokumentation, utbildning i verksam-
hetssystemet Procapita samt i ledningssystemet för 
kvalitet inom socialtjänsten. Även validering inom 
kostorganisationen har pågått, där köksbiträden har 
deltagit i utbildning. Utveckling av teamarbetet på 
samtliga enheter har fortsatt. Under våren 
genomfördes dessutom en uppföljning kring den 
övergripande verksamhetsplanen med all personal. 
 
 
Självbestämmande i särskilt boende 
Under året har ett forskningsprojekt startats om 
personers inflytande över sin vardag i det särskilda 
boendet. Projektet är flerårigt och bygger på 
delaktighet från alla parter – omsorgstagare, 
närstående, omsorgspersonal och teamet på 
enheterna. Torsgården och Bryggarens särskilda 
boenden deltar och samverkan sker med kommuner 
i länet, Växjö Universitet, KPR, IKC 
(brukarorganisationer) och FoU.  
 
 
 
 
 

Vaccination H1N1 (nya influensan) 
Under 2009 rådde full 
pandemiplanering i 
Alvesta kommun. Anled-
ningen var den så kallade 
svininfluensan som 
startade i Mexico och 
spred sig över hela 
världen. I Sverige togs 
beslut om att köpa in 
vaccin och att erbjuda 
vaccinet till hela 
befolkningen.  
 

Förvaltningen fick i uppdrag att vaccinera all sin 
personal, som så önskade, och sina patienter inom 
hemsjukvården. En av förberedelserna innan 
vaccineringen var att sprida riktlinjer kring 
handhygien, vilket ledde till en hel del användande 
av handsprit i kommunen. Av personalen valde 71 
procent att vaccinera sig genom sin arbetsgivare 
och totalt gavs drygt 840 vaccinationer inom 
förvaltningen.  
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Ekonomi 
Nämnden för omsorg och hälsa redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 1,7 mkr. Nämnden har 
under året förfogat över en nettobudget på 260 mkr. 
 
En ekonomi i balans är en av de stora frågorna och 
ett villkor för utveckling och kvalitet i verksamheten. 
Förvaltningen följer kontinuerligt utvecklingen och 
samordnar och driver verksamheten framåt utifrån 
bland annat kvalitetsstandarden Investor In People 
(IIP).  
 
Inledningen av året indikerade på en negativ 
avvikelse mot budget. För att motverka denna 
utveckling har ett antal åtgärder genomförts inom 
nämndens verksamheter. I äldreomsorgen integre-
rades Alvesta Västras hemtjänstområde med 
Högåsen och Bryggaren i syfte att effektivisera och 
samordna förvaltningens resurser samt möjliggöra 
uppsägning av lokaler. Inom verksamheten 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
har även ett antal åtgärder genomförts som medfört 
ett förbättrat resultat. Minskade kostnader för 
timvikarier med 1 mkr jämfört med 2008 är en 
annan bidragande orsak till årets positiva resultat. 
Semesterlöneskulden minskade dessutom med 0,5 
mkr jämfört med bokslut 2008. 
 
Avsatta medel på finansförvaltningen för service-
bostäder (4 mkr), har aktiverats för att täcka 
utökade lokalkostnader. 
 
 
Framtid 
 
Kommunens befolkningsprognos visar att antalet 
äldre de närmsta 20 åren kommer att öka 
(Demografen i Lund, 2009). Ökningen är relativt 
kraftig, från 3 717 år 2008 till 4 859 år 2028 (+ 31 
%). En ökning som blir markant märkbar redan inom 
en fem års period (+ 10 %). Prognosen baseras på  

de senaste årens utveckling. Förvaltningen påtalar i 
”Boendeutredning -09 för äldre” att den 
demografiska förändringen sammantaget medför ett 
ökat tryck på äldreomsorgen och en ökad 
efterfrågan av hemtjänst inom såväl ordinärt boende 
som särskilt boende. Det finns behov av ytterligare 
lägenheter, redan de närmaste åren, anpassade för 
äldre i Alvesta tätort. Det är därför viktigt att 
planering påbörjas för att möta den kommande 
ökningen av antal äldre. 
 
Statistiken visar att insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning 
(LSS) har ökat under flera år och bedöms även göra 
så i framtiden. Det kommer att finnas behov av 
ytterligare bostäder inom LSS de kommande åren.  
 
Det föreligger även ett förslag om en ny LSS-lag 
som ibland annat innebär att Försäkringskassan tar 
över ansvaret för insatsen personlig assistens. I 
förslaget kommer det även att krävas mer än 20 
timmars behov per vecka för rätt till personlig 
assistens. Lagen om assistensersättning (LASS) 
föreslås upphävas och tillämpliga delar förs i stället 
in i LSS, en rättighetslag för personer som har de 
mest omfattande stödbehoven till följd av 
funktionsnedsättning En påtaglig förändring för 
kommunen är enligt förslaget att LASS-ersättningen 
fortsättningsvis inte kommer att erhållas för de 
personer som bor i servicebostad. För kommunen 
innebär förslaget till den nya lagen en kostsammare 
verksamhet Förslaget har varit ute på remiss och 
bereds nu i regeringskansliet. 
 
En god ekonomi är ett viktigt mål för nämnden och 
ett grundläggande villkor för att kunna uppnå 
beslutade verksamhetsmål. Sedan 2006 har 
äldreomsorgens kostnader i kommunen varit lägre 
än vad strukturen motiverar. För år 2008 var 
skillnaden 10,6 mkr. Förutom en mycket 
kostnadseffektiv verksamhet kan konstateras i 
flertalet olika mätningar att en mycket god 
äldreomsorg bedrivs i kommunen.  
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VERKSAMHETSBESKRIVNING/NYCKELTAL 
 
 
I nämndens verksamhetsplan för 09-11 beskrivs ambitionsnivån för verksamheten. För att åskådliggöra vad som 
ska göras och uppnås används fyra dimensioner som tillsammans bildar en helhet. Dessa är; individen i centrum, 
trygg och säker vardag, attraktiv arbetsgivare och långsiktigt goda förutsättningar. De två första dimensionerna rör 
verksamheterna och de två senare rör resurserna. Då nämndens grunduppdrag är att bidra till en trygg och säker 
vardag, är det av vikt att individen sätts i centrum. Personalen måste därför vara kompetent och delaktig samt 
arbeta i en ändamålsenligt utformad verksamhet under en fungerande ledning. För att skapa förutsättningar för en 
trygg och säker vardag för den enskilde på både kort och lång sikt krävs god resurshushållning. Nämndens 
ambitionsnivå uttrycks genom följande nyckeltal: 
 
Individen i centrum (process) Mål 2009 2009 2008 2007 
Andel beviljade ärenden, med aktuell personlig 
plan, där omsorgstagaren varit delaktig i att utforma 
denna  

Lägst 70 % 59 % -- -- 

Utförd insatstid i relation till beviljad tid ÄO lägst 100 % 
OF lägst 90 % 

100 % 
90 % 

100 % 
90 % 

100 % 
90 % 

Antal ej verkställda beslut överstigande tre månader Antalet ska vara 
lägre än 
föregående år 

15 52 -- 

Andel personer som upplever att informationen är 
god, mäts via tillgänglig info på hemsidan 

Index lägst 80 % 90 % 70 % 70 % 

ÄO = äldreomsorgen 
OF = omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
 
Ovanstående nyckeltal mäter omsorgstagarnas uppfattning inom områdena inflytande över sin vardag, 
rättsäkerhet för den enskilde samt god information på individens villkor.  
 
 
Trygg och säker vardag (resultat) Mål 2009 2009 2008 2007 
Andel som känner sig trygga och säkra ÄO lägst 90 % 

OF lägst 65 % 
90 % 
78 % 

-- 90% 
65 % 

Andel som upplever att de har inflytande och 
delaktighet i sitt vardagsliv 

Lägst 70 % ÄO 82 
OF 74 

-- 70 % 

Aktivt liv, andel som upplever del i en gemensam 
social gemenskap 

ÄO lägst 80 % 83 % -- 80 % 

Aktivt liv, andel av dem som har insatsen personlig 
assistens som upplever att sysselsättning och 
aktiviteter motsvarar deras önskemål 

OF lägst 50 % 68 % -- 50 % 

Andel som upplever ett gott bemötande ÄO lägst 95 % 
OF lägst 60 % 

96 % 
91 % 

-- 65 % 
60 % 

Avvikelser , fel och brister 
• Lex Maria 
• Lex Sarah 
• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Följa nyckeltalet 1 395 
2 
8 
0 

1 573 
1 
4 
0 

1 440 
0 
3 
0 

Fallskador som leder till sjukhusvård, ant per 
1 000/inv, 80 – w år 

Högst 100 49 49 -- 

 
För att nå framgång i att skapa en trygg och söker vardag för den enskilde prioriteras trygghet, bibehållet och ökat 
oberoende, aktivt liv samt god social omsorg och vård för den enskilde.  
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Attraktiv arbetsgivare (medarbetare) Mål 2009 2009 2008 2007 
Sjukfrånvaro Minska 

sjukfrånvaron med 
en dag per 
anställd och år 

22,5 24,4* -- 

Ledarskapsindex Öka i jmf med 
föregående 
mätning 

3,9 %* -- -- 

Medarbetarindex Öka i jmf med 
föregående 
mätning 

71 %* -- -- 

Andel medarbetare med individuellt 
kompetensutvecklingsplan 

Lägst 90 % 77 %* -- -- 

*) Jämförelse mot föregående mätning ej är möjlig, då kommunens organisation förändrades 1 januari 2008. 
 
Som framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare har nämnden definierat medarbetarnas hälsa, ledarskap, 
nöjda medarbetare samt kompetensutveckling. Vad som syns i mätningen för 2009 är att förvaltningen presterar 
ett bättre resultat på nästan alla delar i den kommungemensamma medarbetarenkäten i jämförelse med 
kommunen som helhet. Medarbetarnas uppfattning om ledarskap och attityd till närmsta chef är den parameter 
som utvecklats bäst i kommunen sedan 2007 och vår förvaltning är den förvaltning som där fått högst värde. 
 
Viktigt är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för verksamheten. Verksamheten måste bedrivas effektivt och 
med rätt resurser för att möjliggöra bra resultat på lång sikt. 
 
Långsiktigt goda förutsättningar (ekonomi) Mål 2009 2009 2008 2007 
ÄO - antal: 
Hemtjänst (oktober) 

• ordinärt boende 
• särskilt boende 
• totalt 

Korttidsvård, personer (oktober) 
Korttidsvård, ant dygn (oktober) 
Trygghetslarm (31/12) 
Matdistribution (31/12) 

 
Antalet beräknas 
ej öka jmf med 
föregående år 

 
 

307 
239 
546 
36 

848 
379 
179 

 
 

341 
232 
573 
35 

1 061 
360 
172 

 
 

275 
217 
492 
37 
-- 

320 
172 

OF - antal: 
Personer med insatser enl LSS 
Korttidsvistelse 
Daglig verksamhet 
Ledsagning 
Medicinskt färdigbehandlad, tkr 

 
Oförändrat antal 

 
119 

8 
41 
18 
0 

 
114 

7 
36 
18 
0 

 
119 

8 
37 
21 
0 

ÄO – kostnad: 
Särskilt boende tkr per omsorgstagare*) 
Ordinärt boende tkr per omsorgstagare*) 
Kronor per hemtjänsttimme*) 
Medicinskt färdigbehandlad, tkr 

 
Kostnaden ryms 

inom budget 

 
-- 
-- 
-- 

185 

 
569 
255 
515 
420 

 
480 
237 

-- 
35 

OF- kostnad 
Per korttidsvistelse, kronor per dygn*) 
Personlig assistens 
- brutto, tkr 
- netto, tkr 
Placering missbruk vuxna, tkr 
Kronor per LSS-timme*) 

 
Kostnaden ryms 

inom budget 

 
-- 

 
44 495 
17 985 

1 990 
-- 

 
5 125 

 
42 370 
16 410 
3 385 

195 

 
-- 

 
39 475 
16 265 
4 880 

-- 
*) Eftersläpning av uppgiften ett år, hämtas ur Vad kostar verksamheten i din kommun resp Kostnad Per Brukare 
 
Förvaltningen har en budget i balans 2009 och redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 1,7 
mkr. Särskilt noterbart är att placeringskostnader för missbruk vuxna har kunnat hållas på en lägre nivå än 
tidigare år.  
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Ansvar och uppgifter 
• Administration av enskilda vägar 
• Anläggningar, friluftsbad, cykelleder 
• Bokning av kommunens fritidslokaler 
• Fysisk planering 
• Gator, vägar, parker och grönområden 
• Gaturenhållning 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Luftvårdsfrågor 
• Mark och exploatering, förvaltningsavtal 
• Miljöfrågor, energirådgivning 
• Miljöverkstan 
• Naturvårdsåtgärder 
• Standskyddsdispenser 
• Teknisk intern service 
• Trafik 
• Upplåtelse av torgplats, kolonilotter 
• Vatten och avlopp (VA) 
 
Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs 
på uppdrag av kommunstyrelsen: 
• Övergripande miljöfrågor 
• Översiktlig fysisk planering 
 
 

Faktaruta 2009 
Belopp i tkr 2009 2008 
Intäkter 136 065 128 065 
Kostnader 192 980 183 480 
Nettokostnader 56 915 54 865 
Investeringar 58 960 68 075 
Kostnad, kr/inv* 3 034 2 920 
 
Driftredovisning 2009 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 117 040 136 065 19 025
Kostnader 176 425 192 980 -16 555
Netto 59 385 56 915 2 470
 
Sammanfattning av året 2009 
• Inkoppling av dricksvatten  
• Ny taxa och ABVA  
• Omläggning del av västra huvudvattenledning 
• Gatulampor utbytta från kvicksilver till 

högtrycksnatrium  
• 1,8 km ny gång- och cykelväg 
• Investeringar har uppgått till 4,4 mkr  
• Björnstorps industriområde färdigställt 
• Villatomter på Högåsängen 
 

Plan-, mark-, kart- och mätverksamheten 
Sju detaljplaner har antagits under året, bland annat 
en detaljplan för nytt dagis i Vislanda. Drygt tjugo-
fem planärenden pågår, bland annat planeras för 
nytt bostadsområde och förbindelselänk i Spånings-
landa. Planen kommer att ingå i programmet uthållig 
kommun med fokusering på energi- och uthållighet. 
Uppdrag har inletts med fördjupade översiktsplaner 
för Moheda och Vislanda. Arbete med tematiska 
tillägg till översiktsplan på vindkraft och strandskydd 
pågår.  
 
Andra viktiga planeringsunderlag som är under 
framtagande är en trafikplan för Alvesta tätort och 
en övergripande VA-utredning för hela kommunen.  
 
Markförvaltningen har deltagit i ett tjugotal köp och 
försäljningar varav ett tiotal köp och försäljningar har 
avslutats. Några fastigheter har köpts in för framtida 
exploatering, bl.a. i Moheda och Lekaryd. På 
Högåsängen där 15 villatomter har tillskapats, har 2 
tomter sålts under året och på Novisvägen och 
Torpabacken återstod vid årsskiftet 3 osålda tomter.  
 
100 ärenden för prövning enligt förköpslagen och 
lagen om förvärv av hyresfastighet har handlagts. 7 
hyresfastigheter har bytt ägare under året. 
 
Arrendekontrakten för jordbruk och jakt skrivs om 
och uppdateras. 
 
Kommunen har ca 1 000 ha produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt av ca 4 600 m³sk. Några för-
säljningar eller köp av skogsfastigheter har inte 
skett under året. Upphandling har skett för skogs-
förvaltning av kommunens fastigheter och avtal har 
tecknats med Skogssällskapets förvaltning AB. 
 
Kartenheten har inlett byte av befintligt karthanter-
ingssystem till ett modernt geografiskt informations-
system. Bytet innebär att kommunen kommer att stå 
väl rustade inför framtiden.  
 
Fritid 
Hjortsberga elljusspår har ställts i ordning. Om-
byggnad av omklädningsrum vid ishallen pågår och 
avslutas våren 2010. Investering av en ny ismaskin 
har också gjorts. Vid simhallen har ventilationen 
förnyats och förbättrats. Bowlinghallen har haft 
10 000, simhallen 36 000 och gymmet 5 500 besö-
kare. Hanaslövsbacken har haft en bra säsong. 
Anläggningen var öppen under 43 dagar. Den ovan-
ligt långa säsongen innebär 5 600 betalande lift-
kortsgäster. En bättre begagnad pistmaskin har in-
förskaffats till Hanaslövsbacken. Liften har genom-
gått en upprustning. 
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Gator och vägar 
33 300 m2 gatuyta har fått en förnyad asfaltbelägg-
ning genom toppning. 
Under året har sammanlagt 1,8 km gång- och cy-
kelväg anlagts längs Växjövägen, Sköldstavägen 
samt Aringsåsvägen - Gemlavägen. I samband med 
arbetet på Aringsåsvägen anlades även fyra ”väg-
kuddar” för att minska hastigheten vid två över-
gångställen. 
 

 
 
Parker 
Lekplatsen vid Högåsängen med tillhörande grön-
ytor har färdigställts. I Vislanda har torget mellan 
Storgatan och Gröna gatan renoverats. En fortsatt 
komplettering av lövträd har skett i Alvesta och 
Hjortsbergas naturområden. 
 
 
Ekonomi 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 2,5 mkr. Värdeförändring 
och reaförlust och därmed budgetavvikelse har 
uppkommit med 4,8 mkr avseende Björnstorps 
industriområde. 
Förvaltningsavtalet genererar ett positivt resultat på 
grund av sänkta kostnader på uppvärmning, el-pris, 
något lägre underhåll och intäktsökning med 3,4 
mkr.  
 
Myndighetsdelen; bygg och miljö har en positiv 
avvikelse med 0,5 mkr, bostadsanpassningen har 
en negativ avvikelse på 1 mkr och färdtjänst har en 
positiv avvikelse med 0,3 mkr. Antal beviljade bygg-
lov och livsmedelskontroller har minskat under året 
Antalet ärenden i övrigt har varit relativt konstant.  
 
Året har till stor del präglats av arbeten kopplade till 
neddragning av budget 2010 och förberedelse inför 
struktur kring organisationen.  
 
 
Framtid 
Nämnden för samhällsplanering arbetar för en effek-
tiv och sammanhållen organisation. Neddragning på 
parkens område kommer att påverka förvaltningens 
arbetsvolym. Antalet klagomål till följd av neddrag-
ningen kommer att ta energi ifrån mer prioriterade 
arbetsområden. 

 
Att genomföra effektiviseringar inom förvaltningen 
kräver noga övervägda prioriteringar innan de be-
slutas. Det finns ett stort underhållsbehov inom 
fritid, va-ledningssystemet, upprustning och moder-
nisering av avloppsverk, beläggning, datorsystem 
m.m. 
 
Förvaltningen planerar att öka kompetensen inom 
ekonomi, upphandling och fastighetsjuridik. Organi-
sationen skall anpassas bättre till behoven och 
efterfrågade tjänster. Rekrytering av specialkompe-
tenser är prioriterade i samband med pensionsav-
gångar. 
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Vatten och avlopp (VA) 2009 
 
VA-ledningar 
Längs Växjövägen i Alvesta har ett stort sanerings-
arbete utförts, 680 m vattenledning med tillhörande 
serviser har lagts om. I Vislanda har 230 m vatten-
ledning på Gärdesvägen / Dalvägen lagts Den väst-
ra huvudvattenledningen har omlagts på en sträcka 
av 1 763 m, arbetet påbörjades under 2008. Ett nytt 
dagvattenutlopp (200 m ledning) har anlagts vid 
Påvelsgård för att öka säkerheten mot källaröver-
svämningar i området. I framför allt Alvesta har va-
ledningar lagts om, se även avsnittet om invester-
ingar.  
 
Ny Taxa och ABVA 
Va-taxan har omarbetats i enlighet med den nya 
vattenttjänstlagen. Förändringarna i den nya va-
taxan är främst att i den fasta avgiften ingår en 
avgift för dagvatten gata och en lägenhetsavgift. 
Inriktningen på va-taxan är att avgifterna skall täcka 
alla kostnader för verksamheten. Ett nytt förslag till 
Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp 
(ABVA) har utarbetats under året i samarbete med 
övriga kommuner i Kronobergs län. Både ABVA och 
VA-taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2009-
10-27 och är gällande från 2010. VA-verksamhetens 
andel av förvaltningens centrala administration är 30 
procent av kostnaderna. Kommunens internränta är 
4,5 procent 2009.  
 
Dricksvatten 
Inkopplingen av drickvattnet från Bergaåsen till 
Alvesta, Blädinge och Hjortsberga utfördes i slutet 
av mars. Inte några större driftproblem uppstod vid 
inkopplingen. Som följd av inkopplingen togs Alve-
sta vattenverk ur drift och avvecklingen av vatten-
verket påbörjades. Kvaliteten på dricksvattnet har 
varit bra under 2009. Inga otjänliga vattenprov har 
rapporterats. 
 
Övrigt 
42 fastigheter utom verksamhetsområdet har anslu-
tet sig till det kommunala va-ledningsnätet i Blä-
dinge, Grimslöv och Lönashult.  

 
Här ansluts det nya vattnet från Bergaåsen. 
 

Driftkostnader, tkr 
 

 2009 2008 2007 

Intäkter 31692 28 584 28 259
Kostn. centr. adm. 1 075 1 145 
Arbetsledn. deb. 1 342 996 2 283
Avloppsreningsverk 9 013 8 500  8 569
Spillvattenledning 2 142 2 631 2 277
Dagvattenledning 792 750 1 076
Vattenverk 5 173 5 603 4 415
Vattenledningar 3 303 2 827 3 283
Kapitalkostnader 7 285 5 583 6 031
Övrigt1 1 266 370 199
Kostnad 31 391 28 405 28 136
Täckningsgrad % 101 100,6 100,4
1 Kostnad för köp av vatten ingår med 429 tkr 2009 
Resultaträkning, tkr 
 

Tkr Not 2009 2008 
Verksamhetens intäkter 1 31 692 28 584
Verksamhetens kostnader 2,3 -24 106 -22 752
Avskrivningar 4 -3 670 -2 912
Verksamhetens netto-
kostnad  3 916 2 920

Finansiella intäkter  0 0
Finansiella kostnader 5 -3 615 -2 742
Årets resultat  +301 +178
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr Not 2009 2008 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar 6  
Mark, byggnader, tekn.anl  63 969 52 686
Pågående investeringar  21 692
Maskiner, inventarier, bilar  -15 15
Immateriella tillgångar  39 479 
Finansiella anläggningstill-
gångar  0 0

Summa anläggningstill-
gångar  103 454 53 393

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 7 10 991 9391
Summa omsättningstill-
gångar  10 991 9391

Summa tillgångar  114 445 62 784
   
Eget kapital, avsättningar 
och skulder   

Eget kapital 8 302 301
Därav årets resultat 9 301 178
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder 10 103 454 53 393
Kortfristiga skulder 11 10 390 9 090
Summa eget kapital, av-
sättningar och skulder  114  445 62 784

 
Investeringar 
Investeringarna under 2009 uppgick till 44,6 mkr 
(Varav anslutning till Bergaåsens vattenledning 
kostat 40 mkr)  
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Nämnden för samhällsplanering 
 

 
Noter 
 

Tkr  2009 2008 
Not 1. Verksamhetens intäk-
ter   

Anslutningsavgifter  1 375 695
Fast avgift VA  10 681 10 591
Rörlig avgift VA  18 882 16 874
Övriga VA-avgifter  29 172
Övriga intäkter  725 252
Summa  31 692 28 584
   
Not 2. Verksamhetens kost-
nader   

Lön inkl sociala avgifter  3 421 3 632
Entreprenad och köp av verk-
samhet  3 955  3 409

Bränsle, energi  3 508 3 398
Övriga kostnader  5 937 1 079
Interna kostnader  7 285 5 630
Summa  24 106 17 148
   
Not 3. Interna kostnader   
Följande princip har använts 
för fördelning   

av gemensamma kostnader 
med annan    

verksamhet inom kommunen.   
30 % av administration har 
belastat va-verksamheten 
(med 40 %) och på avlopps-
hanteringen (med 60 %). För 
arbetsledning har verksamhe-
terna belastats med 11 % 
vardera. 

  

   
Kostnaderna har fördelar sig 
enligt följande:   

Personalkostnader  -3 492 3 709 
Lokaler, hyra anl.tillgångar  3 404- 2 847
Summa  6 896 6 556
   
Not 4. Avskrivningar   
Materiella anläggningstill-
gångar  År %

VA-ledningar  33 3
Byggnader, verk, brunnar  20-25 4-5
Maskiner (vattenmätare)  10 10
Inventarier, fordon  3-10 10-33
   
Årets avskrivningar fördelas 
på   

VA-ledningar   2 052 1 894
Byggnader, verk, brunnar   1081 989
Immateriella tillgångar  521 
Maskiner (vattenmätare)  0 0
Inventarier, fordon  15 45
Summa    3 669 2 928
   
Not 5. Finansiella kostnader   
Internränta, 4,5% 09, 5% 08  3 615 2 702
Summa  3 615 2 702
  
  
  
 

 

Tkr 
 

2009 2008 
  
Not 6. Anläggningstillgångar  
Ack anskaffningsvärde  
Fastighet för affärsverksamhet 161 504 152 423
Pågående investeringar 21 692
Maskiner 471 471
Inventarier 103 103
Bilar 375 375
Summa 162 474 154 064
  
Ack avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 99 742 96 854
Maskiner 471 471
Inventarier 103 103
Bilar 375 314
Summa 100 691 97 742
  
Årets avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 3 134 2 882
Immaterilla tillgångar 521 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Bilar 15 78
Summa 3 670 2 928
  
Årets investeringar  
Fastighet för affärsverksamhet 5 340 0
Immateriella tillgångar 40 000 0
Pågående investeringar 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Bilar 0 0
Summa 45 340 0
  
Pågående investeringar  
Ack pågående 714 692
Årets avslutade -692 
Årets pågående 0 
Summa 22 692
  
Utrangeringar 0 0
Försäljningar 0 0
  
Not 7. Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 10 991 9 391
Summa 10 991 9 391
  
Not 8. Eget kapital  
Ingående eget kapital 302 123
Årets resultat 301 178
Summa 603 301
  
Not 9. Årets resultat  
Årets resultat 301 178
  
Not 10. Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 10 389 9 090
Summa 10 389 9 090
 

56



Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande:  Laila Samuelsson-Holmqvist 
Förvaltningschef: Ulf Arvidsson 
 

r myndighetsutövning 
 

Ansvar och uppgifter 
• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen  
• Bostadsanpassning för funktionsnedsatta 
• Miljö- och hälsoskydd m.m. (prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken) 
• Livsmedelskontroll 
• Naturvård, bland annat kalkning 
• Trafikfrågor och trafiksäkerhetsarbete 
• Ärenden kring Lagen om flyttning av fordon 
• Tillstånd färdtjänst och riksfärdtjänst 
• Tillstånd enligt Alkohollagen och Tobakslagen 
• Uppgifter enligt Lotteriförordningen 
 
Sammanfattning av året 2009 
• Projekt ”enskilda avlopp” har fortsatt  
• Tillsyn över fjärrvärmeverk (B-anläggningar) 

och strandskydd har tillkommit 
• Tillsyn av djurskydd har överlåtits till 

länsstyrelsen  
 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

Antal beslut 2009 2008 2007
Miljö- och hälsoskydd 249 239 228
Bygglov 350 523 515
Fastighetsbildning 70 66 70
Livsmedelskontroll 78 165 186
Djurskydd 0 21 23
Bostadsanpassning 70 58 61
Ventilationskontroll 41 90 40
Strandskydd 6 - -
 
Antal ärenden 2009 2008 2007
Miljö- och hälsoskydd, 
djurskydd och 
livsmedel 

1310 1667 1583

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning, 
förhandsbesked och 
brandfarlig vara 

613 616 685

        
 
Bygglov och bostadsanpassningar 
Antalet bygglovsbeslut har minskat under året, det 
beror på att tidigare beslut registrerades var för sig, 
nu hanteras flera beslut tillsammans. 
 
Ansökningar om bostadsanpassningar ökar, fler 
personer med funktionsnedsättning bor kvar i 
hemmet. Anpassningarna ökar i kostnad eftersom 
omfattningen av åtgärderna blir allt större. 
 
Miljötillsyn  
Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område togs 2008. Kommunicering och 
delegationsbeslut av nya avgifter och koder har 

skett till samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter.  
 
Tillsynen har under året främst riktats mot farligt 
avfall och skötsel av oljeavskiljare och kommer att 
fortsätta nästa år. De främsta bristerna är dåliga 
kunskaper om klassificering av avfall, 
anteckningsskyldighet och regler kring anmälan till 
Länsstyrelsen om egen transport av farligt avfall.  
 

 
Oljeavskiljare med larm  
 
Kontroll av samtliga bilskrotningsföretag har skett. 
De främsta bristerna är att det saknas märkning av 
miljöfarliga ämnen hos lösa uppsamlingskärl och 
demonterade bildelar och egenkontrollen är mycket 
bristfällig.  
 
Periodiska besiktningar har genomförts av Moheda 
och Vislanda värmecentraler. Nya egenkontroll-
program har granskats för de tre större 
värmecentralerna i Alvesta, Moheda och Vislanda.  
 
Miljöskydd  
Krossning, buller och transportering av 
betongslipers i Elnaryd har medfört klagomål och 
överklagande.  En hel del aktiviteter har gjorts för att 
få en lösning på problemet. Det har också inkommit 
klagomål om stoft och buller från några av 
sågverken och en impregneringsanläggning.  
 
Undersökning av förorenad mark sker enligt 
planering vid f d Spegelfabriken och sågverken 
 
Företagare i Vislanda tog initiativet till att få 
utbildning i miljölagstiftningen.. Totalt 15 personer 
deltog i utbildningen kring allmänna regler bl.a. 
egenkontroll, buller, transporter, kemikalier, farligt 
avfall och avfallshantering. Av utvärderingen 
framkom att flertalet var positiva till innehållet och 
upplägget i utbildningen. Under 2010 och 2011 
kommer liknande miljöutbildningar att hållas i södra 
delen av kommunen, i Alvesta och i Moheda. 
 
Nästan samtliga C-verksamheter, (mer än 100 
djurenheter) har kontrollerats. Överlag visar dessa 
verksamheter god miljöhänsyn. De brister som har 
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Nämnden för myndighetsutövning 
 

 
påpekats har främst gällt dokumenteringen av 
egenkontrollen.  
 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) reagerade över 
den årliga taxan för C-verksamheter. Det ordnades 
flera möten, där representanter från LRF, personal 
från förvaltningen, nämnden för myndighetsutövning 
och nämnden för samhällsplanering deltog. 
 

 
 
 
Livsmedel, inklusive dricksvatten 
Antal anläggningar har ökat med 10 och var vid 
årsskiftet 135 och de flesta har fått ett kontrollbesök. 
De vanligaste bristerna är avvikelse i egenkontroll-
programmet med områden som personlig hygien, 
lokalers inredning och hantering av livsmedel. Någ-
ra har haft allvarliga brister i sin märkning av livs-
medel. 
 

 
Inspektion av Björklidens kök 
 
Hälsoskydd 
Provtagning vid bassäng- och strandbaden har 
utförts i ordinarie omfattning. I kommunen provtas 
varje år 15 st. strandbad samt Alvesta och Vislanda 
bassängbad. Alla strandbad hade tjänliga provresul-
tat, ett prov från bubbelpoolen i Alvesta översteg 
riktvärdet . 
 
Skyddsjakt 
Enheten har fått 43 klagomål om vildsvinen kring 
Alvesta, kajor i nästan samtliga tätorter och vildka-
niner i Moheda och Hjortsberga tätorter. Det har 
även inkommit klagomål på gräsänderna vid Sjö-

parken, då de orsakar olägenhet vid bl.a. butiken 
Netto. Änderna omfattas inte av skyddsjakt. 
Ett samarbete har inletts med skyddsjägare och 
lantbrukare, för att minska olägenheterna som ka-
jorna orsakar.  
 
Kalkning 
Totalt har 432 ton kalk spridits med båt och 56 ton 
med helikopter, fördelat på totalt 17 sjöar. Dessutom 
har kalk spridits med hjälp av kalkdoserare, 270 ton.  
 
Inventering av enskilda avlopp 
Avloppen på 154 fastigheter har inventerats. Av 
dessa underkändes 68 procent och huvuddelen är 
stenkistor. 
 
En ny utbildningsomgång för entreprenörer inom 
enskilt avlopp har anordnats i Miljösamverkan Kro-
noberg-Blekinge.  
 
Vindkraftsplan 
Under året har förvaltningen medverkat i framta-
gandet av ett tematiskt tillägg gällande vindkraft 
inom kommunen. Syftet med tillägget har varit att 
utreda och klargöra förutsättningar för en utbyggnad 
av vindkraft i Alvesta kommun.  
 
 

 
Vindkraftverk i Laholm 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Robert Olesen 
VD: Eric Rydén 
 

 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens  
koncernbolag eller moderbolag som på kommunens 
uppdrag äger de kommunala bolagen AllboHus, 
Alvesta Energi, Alvesta Renhållning samt Alvesta 
Utveckling. Ansvaret för moderbolaget är att äga 
och förvalta aktier och andelar i kommunala företag 
inom Alvesta kommun i syfte att samordna 
verksamheten och uppnå ett optimalt resurs-
utnyttjande. 
 
Aktiekapitalet är 100 tkr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av året 2009 
• Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året 
• Finansiering av bolagets köp från kommunen av 

dotterbolagen har ändrats från lån hos kommu-
nen till externa lån (109 mkr). 

• Moderbolaget uppvisar en förlust på 2,6 mkr   
(-4,5 mkr). Koncernen har en förlust på 3,4 mkr  
(+2,0 mkr 2008). 

• Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 1,4 % 
(1,7 % år 2008) 
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AllboHus Fastighets  AB 
Ordförande:  Hagart Valtersson 
VD: Lennart Lindstedt  

 
Ansvar och uppgifter 
• Förvaltning av egna lägenheter och lokaler. 
• Förvaltning av kommunala fastigheter 
• Lokalvård för externa uppdragsgivare, främst 

Alvesta kommun 
• Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget 

och kommunens behov 
 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kommun-
företag AB som moderbolag. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Nettoomsättning 160 013 151 540 142 916
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 930 3 901 2 955

Årets resultat 3 509 2 814 4 190
Balansomslutning 756 529 728 976 621 382
Nettoinvestering 34 000 130 000 45 946
Antal anställda 76 75 73
Antal årsarbetare 70 70 68
Antal bostäder 1 903 1 869 1 876
 
 
Sammanfattning av året 2009 
En av de mest bygg- och renoveringsintensiva 
perioderna i AllboHus historia mynnade under året 
ut i det nybyggda Riksdagsmannen, inflyttningsklar i 
april med lokaler för vårdcentral, apotek och 42 
lägenheter. I augusti var den formella invigningen 
med tal, ballonguppsläpp, avtäckning av statyn på 
innergården m m. Utgiften för inköp av gamla 
Konsumfastigheten, rivning samt nybyggnation och 
renovering av restaurangen blev 159 mkr. 
 
Byggaktiviteterna resulterade även i att ytterligare 
ett av Eklövshusen totalrenoverades/ombyggdes 
med bl a hissinstallation, tilläggsisolerade och 
putsade fasader och nybyggt sadeltak. Ombyggda 
kök och badrum, byte av vatten- och 
avloppsledningar, byte av alla elledningar, byte av 
fönster och lägenhetsdörrar är exempel på 
renoveringsinsatser.  I detta hus har samtliga 
lägenheter tvättpelare i badrummen samt individuell 
mätning av värme, varm- och kallvatten. 
Återflyttning kunde ske den 1 november. 
Energiförbrukningen sänks med 30 %, tillgänglig-
heten med hissar, breddade dörröppningar samt 
rätta ytor för rullburna hjälpmedel, ökade med 100 
%. Eklövshusen utgör förebild för renovering av 
miljonprogrammet och har väl uppmärksammats. 
 

Beslutade fastighetsförsäljningar fortsätter genom-
föras. Ytterligare en av lägenhets/radhusvillorna i 
kv. Smeden, samt en äldre/mindre fastighet med 4 
lägenheter i Grimslöv har sålts. Några ytterligare 
mindre och udda fastigheter står på säljlistan.  
 

 
Riksdagsmannen 
 
Gamla vårcentralen i kv. Läkaren köptes 1 juni, som 
en del i skapandet av nya landstingslokaler i 
centrum. Planändringsarbete pågår för att kunna 
bygga om fastigheten till annan användning.  
 
 
Soltaksenergi har etablerats i Vislanda. Taket på 
fastigheten Storgatan 28-32 har på södersidan helt 
klätts med solfångare, som samtidigt utgör 
taktäckning, och norrsidan har fått betongpannor, 
samtidigt har all plåt m.m. bytts ut. Soltaket, som 
har rätt läge och vinkel förväntas producera så 
mycket värme att det under sommarmånaderna 
både räcker till oss själva och att vi även kan  
leverera/sälja till Alvesta Energi med sitt 
fjärrvärmenät i Vislanda. Projektet anses vara ett 
pilotprojekt med både nationellt och Europeiskt 
intresse.  
 
 

 
Solvärmetak i Vislanda 
 
Alla energideklarationer är nu färdiga. Ett nyttigt 
arbete som klart visar att AllboHus under flera år 
arbetat framgångsrikt med energisparåtgärder. 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 47 624 45 265 42 566
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AllboHus Fastighets AB 

 
Många fastigheter har energiförbrukning som redan 
fyller de krav som ställs vid nybyggnation. Bolagets 
satsningar och enträgna arbete med tilläggsisolering 
och att digitalisera undercentraler, allmän 
energiteknik m m, har gett önskat resultat.  
 
Till underhåll av fastigheterna har satsats 27,5 mkr 
och nettoinvesteringar 34 mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
• Färdigställd nybyggnation i kv. Riksdags-

mannen 
• Ombyggnad av ett av Eklövshusen, 

Stenlyckegatan 29. Hyresgästerna kunde flytta 
tillbaka 1 november. 

• I kommunhuset har större underhållsarbeten 
skett på våning 4 och 6. 

• Solvärmetaket i Vislanda 
• Flera större ventilationsbyten och måleriarbeten 
• Ombyggnad av lokaler till de nya bovärds- och 

städgrupperna. 
• Vanligt underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 
Personal. 
Sjukfrånvaron har minskat till 4,6 % (5,4 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 12,2  dagar per 
årsanställd mot 14,4 dagar föregående år.  
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller 
mer är 58 % (56 %). 
Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är 
över 50 år, för de som är under 50 gäller vart tredje 
år. Framtagna hälsoprofiler visar på normalvärden 
och i vissa parametrar visas bättre värden än snittet. 
 
Organisation 
Under året har det, med tidigare genomlysning av 
dimensionering/frekvenser som grund, arbetats fram 
en helt ny organisation. Med stor delaktighet och 
engagemang från de flesta har det byggts nya 
arbetssätt, insatt kvinnor i mansdominerade roller, 
tydlig-gjort gruppen och dess helhetsansvar. Målet 
är att bli både bättre mot kund och samtidigt – på 
sikt – nå effektiviseringsvinster.  
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir  3,9 
mkr, lika som föregående år och helt enligt budget. 
   
Intäkterna har ökat med 8,5 mkr, främst beroende 
på hyresintäkter från Riksdagsmannen fr o m april 
samt erhållen reavinst från försäljning av två mindre 
fastigheter. Efter förhandling med hyresgäst-
föreningen höjdes lägenhetshyrorna med 3,1% fr o 
m april. 
 
Finansiella kostnader blev 22,8 mkr, en ökning med 
1,9 mkr jämfört med 2008. Det beror dels på  vårens 
höga ränteläge samt att låneskulden har ökat från 
603 mkr till 628 mkr. Kommunal borgen finns för 
hela låneskulden. Genomsnittlig ränta blev 3,6 % 
mot 4,1 % föregående år. 
 
Uppvärmningskostnaden har ökat med 1 mkr till 13 
mkr. Det beror dels på ökad förbrukning när 
Riksdagsmannen blev inflyttningsklar, dels på högre 

taxor. Kostnaden för el och sopor har också ökat 
något. Ökade avskrivningar med 2.6 mkr beror till 
största delen på att Riksdagsmannen blev klar 
under året. 
 
Framtid 
• Den stora satsningen på byggnation av 

lägenheter och lokaler i kvarteret Riksdags-
mannen är klar. Fortsatta uthyrningsåtgärder 
samt konsolidering inom nyproduktion bör ske 
innan nästa större lägenhetsproduktion startas. 

• Gamla vårdcentralen i kv. Läkaren är under 
omformande till nya användningsområden.  
Några intressenter finns som önskar hyra hela 
eller delar av lokalerna. Förhandlingar pågår.  

• Möjligheter till mindre nyproduktion av lägen- 
heter utreds för både Hjortsberga och Moheda. 

• En stor, framtida underhållssatsning med byte 
av vatten- och avloppsstammar, renovering av 
badrum m m, kommer att krävas för de 
fastigheter som byggdes under 50- och 60-talet. 
Det kommer att blir en stor påfrestning/utmaning 
för bolagets ekonomi. Detta långsiktiga underhåll 
behöver vara drygt 35 mkr/år under 12-15 år. 

• Den nya organisationen har trätt i kraft vid 
årsskiftet. Lokaler i Panncentralen samt i kv 
Rådmannen i Alvesta, samt i Moheda har byggts 
om och anpassats till de nya fastighets- och 
lokalvårdsgrupperna. Organisationen är 
uppdelad i sex bovärdsområden, en i norr, fyra i 
Alvesta och en i söder.  

• Merparten av 2010 års underhållsbudget avses 
läggas på ett flertal mindre åtgärder i många hus 

 
Nyckeltal 
 

 2009 2008 2007
Soliditet % 11,3 11,5 13,1
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,6 3,7 3,5

Låneränta fastig-
hetslån, brutto % 

3,6 4,1 3,6

Underhåll kr/kvm 165 162 135
 
 
 

 
Riksdagsmannen 
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Alvesta Energi 
Ordförande:  Johnny Lundberg 
VD: Gert Bengtsson 
 

 
 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva 
samhällsnyttig verksamhet inom områden energi 
och kommunikation. Alvesta Energi ska verka för, 
bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för Alvesta 
kommuns invånare och företag. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässiga grunder. 
 
Alvesta Energi består av moderbolaget Alvesta 
Energi AB och dess dotterbolag Alvesta Elnät AB. 
Alvesta Elnät AB äger i sin tur hälften av bolaget 
Bredband i Värend AB (BIVA). 
 
Alvesta Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Nettoomsättning 115 865 111 284 97 054
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

4 478 881 3 778

Årets resultat 4 538 819 3 628
Balansomslutning 263 004 268 945 264 169
Nettoinvestering 6 150 7 601 24 690
Antal anställda 0  0
 
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Nettoomsättning 36 692 38 542 33 402
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

-1 604 3 530 129

Årets resultat -1 568 3 147 89
Balansomslutning 94 417 99 481 90 111
Nettoinvestering 3 184 21 868 6 315
Antal anställda 23 22 21
 
 
Sammanfattning av året 2009 
• Produktionsrekord på fjärrvärmeanläggningarna 
• Fjärrvärme i Påvelsgård 
• Mätreform 2009  
• Säkrare elnät 
• Smålandsfejden 2009 
• Vägen mot framtiden 
• Intern kontroll 
 
Produktionsrekord med fjärrvärme 
Det blev produktionsrekord för Alvesta Energis 
fjärrvärme under 2009. Det var en jämn ökning över 
de tre panncentralerna i Moheda, Alvesta och 
Vislanda. Det kalla vädret tillsammans med 

nyanslutningarna i fjärrvärmenätet gjorde att 
produktionen stannade på 164,2 GWh. Trots 
produktionsrekord och en kall avslutning på 2009 
konsumerades inte mer än 1,1 % olja.  I övrigt 
producerades fjärrvärmen med förnyelsebara 
biobränslen i form av bark, sågspån och flis från 
sågverken i närområdet. För Vislandas 
produktionsanläggning levererades 40 % av 
bränslet från lokala skogsbrukare. 
 
Utredningen om regional kraftvärmeproduktion 
genom att bygga en fjärrvärmekulvert mellan Växjö 
och Alvesta fortgår. Syftet är att undersöka förut-
sättningarna att kunna använda delar av värmebe-
hovet i Alvesta för regional elproduktion alternativ 
egen elproduktion. Förutom de övergripande klimat- 
och affärsmässiga fördelarna säkerställs även 
framtida produktionskapacitet för fortsatt utbyggnad.  
 
Fjärrvärme i Påvelsgårdsområdet 
Fjärrvärmeutbyggnaden har i första hand koncentre-
rats till Påvelsgårdsområdet. Kundintresset har varit 
stort och utbyggnaden har följt tidsplanen. I början 
av 2010 kommer anslutningarna för Fjärilsvägen att 
påbörjas. Under 2010 kommer även det nya dagiset 
som byggs i Vislanda att anslutas De närmaste åren 
planeras anslutning av nya kunder i första hand att 
ske inom redan etablerade fjärrvärmeområden. 
Utbyggnaden av nya fjärrvärmeområden förväntas 
att minska i omfattning. 
 
Mätreformen 2009 
Från den 1 juli 2009 är alla elnätsföretag skyldiga att 
läsa av sina kunders elmätare minst en gång i 
månaden. För att möta detta krav har alla elmätare  
bytts ut mot fjärravlästa mätare. De nya elmätarna 
överför automatiskt den information som behövs för 
att möta den nya lagstiftningen som trädde i kraft 
och vars syfte är att fakturera kundernas faktiska 
elförbrukning samt att främja kunderna till 
energibesparing och aktivitet inom 
energimarknaden. Arbetet för Alvesta Elnät med att 
övergå till fjärravlästa mätare avslutades under 
2008 och våren 2009 genomfördes de sista 
anpassningar som behövdes av stödsystemet och 
anslutningar till externa system. 
 
Säkrare elnät 
Åtgärderna för att ytterligare öka driftsäkerheten i 
elnätet fortsätter och fokus har varit inriktat på 
underhåll av Alvesta elnäts anläggningar. Den 
fleråriga handlingsplanen för att säkerställa de 
kund- och myndighetskrav som finns inom framtida 
leveranssäkerhet följs. 
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Alvesta Energi 
 

 

 

Smålandsfejden 2009 
En marknadsaktivitet med namnet Smålandsfejden 
genomfördes hösten 2009, där 20 kommuner i 
Småland anmälde sitt intresse att delta. Alvesta 
Energi har skapat Smålandsfejden för att Småland 
och den småländska personligheten har mycket att 
ge omvärlden. Tanken med tävlingen är att den 
årligen ska återkomma och skapa stolthet, gemen-
skap och underhållning för alla smålänningar.  
 
Tävlingsgrenarna har gått i Alvesta Energis värde-
ringar såsom; redbarhet, företagande, klurighet, 
flitighet och sparsamhet. Denna marknadsaktivitet 
har föranlett att Alvesta Energi har förekommit vid 
flertal tillfällen i radio, tv och tidningar under täv-
lingsperioden. 2009 års Smålandsfejden vanns av 
Vetlanda kommun.  
 
Bolaget fortsätter att följa den långsiktiga offensiva 
tillväxtstrategi för verksamhetsområdet elhandel för 
ökade marknadsandelar.  
 
Vägen mot framtiden 
Under året har en genomgripande översyn av kon-
cernens långsiktiga strategi genomförts. Detta har 
resulterat i en reviderad verksamhetsplan som berör 
koncernens alla affärsområden och verksamheter. 
Hörnstenarna i koncernens fortsatta utveckling är 
Lönsam tillväxt, Optimera befintlig verksamhet samt 
Minskad sårbarhet. 
 
Intern kontroll 
I Aktiebolagslagen finns det reglerat beträffande 
styrelsens ansvar för bolagets organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. Detta för att 
de övergripande målen för bolagets verksamhet och 
strategi ska uppnås. Vid den interna kontrollen ver-
kas det för att en god kontroll genomförs som präg-
lar organisationen och driften av verksamheterna.  
Löpande säkerställs att de interna reglerna för risk-
hantering och riskkontroller görs. Den Interna kon-
trollen i bolagen är en process som involverar sty-
relsen, bolagsledningen och personalen, vilket ba-
seras på bolagets kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt uppföljningsåtgärder. Genom att en god intern 
styrning och kontroll fortlöpande görs ger detta 
ledningen förutsättningar att driva verksamheten på 
ett effektivt sätt med större säkerhet för att uppnå 
önskat resultat. 
 
Lekmannarevisorerna har granskat fakturor beträf-
fande revisionskostnaderna och Öhrlings 
Pricewaterhouse Cooper inom Komrev har på upp-
drag av de förtroendevalda lekmannarevisorerna 
kontrollerat bolagens styrning samt att faktura- och 
lönehanteringen sköts ändamålsenligt och på ett 
tillfredställande sätt. 
 
 
Ekonomi 
 
Moderbolaget Alvesta Energi redovisar ett resultat 
på 4,5 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget. De 

avvikelser som uppkommit mot budget beror till 
största delen av de lägre räntekostnader, men bola-
get har även drabbats av stora kundförluster i sam-
band med lågkonjunkturen på 638 tkr. Året slutade 
med 5 % kallare än ett normalår i övrigt var hela 
året varmare. 
 
Dotterbolaget Alvesta Elnät levererar ett negativ 
resultat på 1,6 Mkr. Denna negativa händelse är av 
engångskaraktär och har sin grund i de nya lagkrav 
som tillkommit beträffande mätinsamling, nätre-
glering, underhållsarbete och kundförluster på totalt 
220 tkr. De nya lagkraven har medfört att bolaget 
har fått lov att införskaffa ett mäthanteringssystem 
samt ett nätdokumentationssystem. 
 
Båda bolagen har påverkats av lågkonjunkturen 
genom en större konkurs i Moheda som drabbat 
koncernen på totalt 715 tkr. 
 
Koncernens investeringar under 2009 har uppgått 
till 9,3 Mkr. 
 
Intressebolaget Bredband i Värend AB (BIVA) visar 
under 2009 ett positivt resultat före finansiella poster 
på 2.391 Mkr. 
 
Framtid 
Eldistributionen kommer att fram till 2011 helt att 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till de nya 
hårdare funktionskraven som då träder ikraft.  
 
En ny lagstiftning kommer för elnätsföretagen från 
och med 2012 där nättarifferna ska förhandsprövas 
hos Energimarknadsinspektionen. Detta kommer för 
Alvesta Elnät att innebära att vi i förväg måste fast-
ställa intäktsramen för en period om fyra år. Tidigare 
år har Energimarknadsinspektionen tillämpat ett 
centralt granskningsverktyg där nättarifferna har 
prövats och bedömningen beträffande skälighet 
gjorts i efterhand. Den framtida elnätsregleringen 
kommer att innebära stor fokus samt resurser på 
bevakning av Energimarknadsinspektionens fast-
ställande av intäktsramens utformning och bolagets 
arbete med framtagande av intäktsram, framtida 
investeringar, inventeringar av anläggnings-
komponenter samt kontroll av standard och löpande 
kostnader. Genom nätregleringen kommer kunden 
att säkerställas via Energimarknadsinspektionen 
granskningar att de betalar ett skäligt pris på sina 
nätabonnemang och nätpriser. Detta medför att 
större trygghet och enkelhet för kunden. 
Fjärrvärmeutbyggnaden i Påvelsgård planeras att 
pågå under två till fyra år. Vid sidan av denna 
kommer anslutning av nya kunder inom redan ut-
byggda områden att prioriteras. 
  
Att fortsätta utveckla och förenkla våra arbetspro-
cesser är prioriterat. Förutom användandet av nät-
insamlingssystemet, så är utveckling och införande 
av kompletterande systemstöd inom såväl teknik, 
administration som ekonomi nödvändiga steg i ut-
vecklingen. Det är en kontinuerlig process som 
kommer att fortgå. 
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Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Sven Bladgren 
VD: Mats Karlsson 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt kommunalt 
bolag, vars huvudsakliga uppgift är att: 
• Insamla och transportera avfall från kommunens 

hushåll och industrier. 
• Driva fyra bemannade återvinningscentraler i 

kommunen, där hushållen avgiftsfritt kan lämna 
sorterat grovavfall. 

• Ansvara för slutlig täckning av den stängda 
Aringsåsdeponin. 

• Säkerställa extern behandlingkapacitet för in-
samlat material. 

 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för ca 80 % av bola-
gets omsättning. 
 
Alvesta Renhållnings AB ingår i en koncern med 
Alvesta Kommunföretag AB som moderbolag. 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta kommun. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Nettoomsättning 22 040 22 590 22 430
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

271 275  1 377 

Årets resultat 268 132 1 023
Balansomslut- 
ning 23 814 21 546 22 626

Nettoinvestering 
Aktiekapital 

24
500

645 
500 

248
500

Antal anställda 16 16  16 
 
Sammanfattning av året 2009 
 
De totala avfallsmängderna som bolaget hanterat 
under året har minskat i jämförelse med 2008, detta 
till stor del beroende på den försämrade konjunktu-
ren. Under året har all körning av återvinnings-
material från återvinningsstationerna i kommunen 
tagits över av annan entreprenör efter upphandling 
av Förpackning- och tidningsinsamlingen. 
   
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna har varit fortsatt hög. Ersättningen för 

återvinningsmaterial som samlats in på återvin-
ningscentralerna har under året legat på en mycket 
låg nivå i förhållande till 2007 och 2008. 
 
Tillsammans med Avfall Sverige och närliggande 
kommuner har bolaget under året genomfört en 
informationskampanj för att lyfta fram den viktiga 
delen av att sortera ut farligt avfall ur det vanliga 
hushållsavfallet och lämna detta till återvinnings-
centralerna för särskiljd behandling.  
    
Bolaget har under året ersatt en äldre container-
tömmande sopbil med ett nytt fordon.  
    
Under året har bolaget påbörjat försök med kom-
postering av krossat trädgårdsavfall för att fram-
ställa kompostjord. En mindre mängd av detta har 
sålts under 2009 
 
Bolagets internkontroll har skett enligt den intern-
kontrollplan som styrelsen årligen beslutar om. 
Under 2009 kontrollerades bla. attestreglement, 
lönehantering och verksamhetssystem. Internkon-
trollen visar att rutiner fungerar på ett bra och än-
damålsenligt sätt. Redovisning har skett till styrelse 
och revisorer.   
 
Ekonomi 
 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2009 ett posi-
tivt resultat på 0,3 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger i nivå med ägardirektivet. 
Intäkterna har minskat i jämförelse med 2008 men 
detta har balanserats med lägre kostnader. 
 
Framtid 
 
Den slutliga täckningen av den nerlagda Aringsås 
deponin är i stort sett färdig. Efter 2009 återstår att 
ta hand om lakvattenhanteringen i en lokal lösning i 
nära anslutning till deponiområdet i enlighet med 
inlämnat kontrollprogram och förslag på lokalt om-
händertagande. I nuläget ser de sedan tidigare 
fonderade medlen för sluttäckning ut att räcka. 
 
Under 2010 kommer bolaget att ta i drift ett nytt 
verksamhetssystem för debitering av avgifter, då det 
system som bolaget har idag ersätts med ett upp-
daterat system på en ny plattform. Arbetet kommer 
att göras i nära samarbete med kommunen då dess 
va-avgifter samt administrationen av vattenmätare 
även hanteras i detta system. 
    
Under 2009 har bolaget genomfört en upphandling 
för tömning av enskilda slambrunnar vilket kommer 
att genomföras av Ragnsells AB under åren 2010-
2014 
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Bolaget har med nyligen tecknade avtal om olika 
behandling av avfall med ett antal aktörer därmed 
säkrat behandlingskapacitet för kommunens hus-
hålls- och verksamhetsavfall under ett antal år fram-
över. 
I det korta perspektivet syns ingen större förändring 
av nuvarande verksamhet. En uppgång i konjunktu-
ren leder till en ökad efterfrågan av bolagets tjäns-
ter. 
 
Bolagets ekonomiska status är god, vilket därmed 
ger möjligheter att genomföra nödvändiga invester-
ingar företrädesvis i fordon för att upprätthålla en 
hög standard och kvalitet. 
 
I ett längre perspektiv pågår ett arbete med framta-
gandet av en ny kommunal avfallsplan under 2010. 
Resultatet av denna kommer att visa kommunens 
mål med avfallshanteringen och bör därmed ge 
bolaget ett bra underlag för sin verksamhets-
planering i ett längre perspektiv. 
 
 
 
Nyckeltal, ton 
 

 2009 2008 2007
Hushållsavfall till 
deponering 317 220 157

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5 144 5 368 5 260

Farligt avfall 73 96 91
Glasförpackningar 306 333 278
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande:  Lars-Olof Petersson 
VD: Tomas Hedevik 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
• Alvesta Utveckling AB skall äga och förvalta 

lokaler, industrifastigheter och mark. 
• Företagets fastighetsbestånd bestod vid 

ingången i 2009 av tre fastigheter på det 
s.k. KLS-området; Hyveln 1 och 3 samt Lill-
sjön 3, två fastigheter i Vislanda; Brånan 
1:43 och Kvarnabacken 4:1. Under året för-
värvades ytterligare två fastigheter i Alve-
sta; Modellen 4 och Modellen 9. 

• När det gäller KLS-området har under 2009 
genomförts en omfattande miljösanering 
och rivningen av fastigheterna påbörjats. 
Rivningen kommer att avslutas under våren 
2010 varvid attraktiv mark friställs för andra 
syften. 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kom-
munföretag AB som moderbolag. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Nettoomsättning 1 955 2 293 973
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

-7 306 -47 379

Årets resultat -7 889 -441 374
Balansomslutning 30 993 22 974 11 149
Nettoinvestering 11 821 11 960 0
Antal anställda 0 0 0
Antal årsarbetare 0 0 0
 
Sammanfattning av året 2009 
Året har i hög grad präglats av ett fortsatt ar-
bete med KLS-fastigheterna. Under första 
halvåret lades stor kraft ner på att finna alter-
nativa lokaler till de hyresgäster som fortfa-
rande fanns kvar i fastigheterna. Efterhand 
löstes dessa frågor på olika sätt. I ett av fallen 
tvingades bolaget att betala hyresgästen ska-
destånd för att denne skulle ge upp sitt besitt-
ningsskydd.  
I slutet av augusti påbörjades arbetet med att 
miljösanera KLS-fastigheterna. Detta arbete 
har visat sig bli avsevärt mer omfattande än 
vad som förväntats. Vid saneringen har man 
inte funnit andra miljöskadliga ämnen än vad 
som påvisats i den miljöinventering som 
genomfördes 2008. Dock har mängderna mil-

jöskadligt material visat sig vara betydligt stör-
re än förväntat. Det handlar främst om eternit 
och om korkmaterial där fogmassorna är PAH-
haltiga. Sent under 2009 kunde ma-
skinrivningen inledas, och rivningsarbetet för-
väntas vara klart under våren 2010. 
I början av 2009 inleddes diskussioner med 
Malmkvist AB i Alvesta om förvärv av deras 
industrifastighet med fastighetsbeteckningen 
Modellen 9. Bakgrunden var att Malmkvist AB 
stod inför en expansion som inte rymdes inom 
fastigheten, och möjligheterna till tillbyggnad 
var i stort sett obefintliga. Efter en del turer 
hittades en lösning som innebar att Alvesta 
Utveckling AB köpte fastigheterna Modellen 4 
och Modellen 9 av Malmkvist AB och hyrde ut i 
dem i sin helhet till Hyllteknik AB. Malmkvist 
AB flyttade efter omfattande ombyggnadsarbe-
ten sin verksamhet till de gamla gjuterilokaler-
na.  
 
Uthyrt 
Av de uthyrningsbara lokalytor som Alvesta 
Utveckling AB förfogat över per 2009-12-31 är 
100 procent uthyrda. 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en förlust på 
7,9 mkr. En förlust som i allt väsentligt har sina 
rötter i det omfattande saneringsarbetet på 
KLS-området. Kvarvarande rivningskostnader 
är upptagna som avsättning 2009 och belastar 
resultatet 2009. 
 
 
Framtid 
Under 2010 kommer arbetet med rivningen av 
KLS-området avslutas och parallellt med detta 
kommer intensifierade ansträngningar göras 
för att finna ny användning för den frigjorda 
marken. Vidare kommer Alvesta Utveckling AB 
att arbeta i enlighet med ägardirektivens utta-
lade syfte med företaget. 
 
Nyckeltal 
 

 2009 2008 2007
Soliditet % 8 45 96
Avkastning på totalt 
kapital % 

0 0 3,7

Låneränta fastigheter, 
brutto % 

2,5 4,8 0

 

Belopp i tkr 2009 2008 2007
Aktiekapital 100 100 100
Reservfond 4 727 4 727 4 727
Fritt eget kapital -2 445 5 578 5 870
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander, Växjö 
Vice ordförande: Hagart Valtersson, Alvesta 

Räddningschef: Jörgen Waldén 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund 
med uppdrag att, på ett effektivt sätt och inom god-
tagbar tid, genomföra kommunala räddningsinsatser 
och förebygga olyckor, främst brand, inom Alvesta 
och Växjö kommuner. Förbundet genomför 
information och utbildning i brandskydd, utför tillsyn 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Övergripande mål 
• Stärka medborgarens förmåga att minska och 

förhindra olyckor 
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, 

under och efter olyckor 
• En attraktiv arbetsplats med kompetenta medar-

betare som trivs 
• En välskött ekonomi 
 
Faktaruta (bokslutssiffrorna är preliminära) 
 

Belopp i tkr 2009 2008 2007

Nettoomsättning 61 027 57 521 54 821

Årets resultat 1 124 1 356 983

Balansomslutning 31 497 30 043 33 858

Nettoinvestering 8 374 2 225 3 092

Antal anställda, tv AB 57 58 58

Antal anställda, deltid RiB 150 153 156

Antal räddningsvärnsmän 29 27 29
 
Sammanfattning av året 2009 
Värends Räddningstjänstförbund visar liksom de 
senaste åren ett positivt ekonomiskt resultat. 
Antalet utryckningar låg under året på i stort sett 
oförändrad nivå mot tidigare. Trafikolyckorna fort-
sätter dock att öka något. Ett antal samtidiga skogs-
bränder krävde under sommaren betydande insat-
ser.  
EUs jordbruksministermöte i september medförde 
förberedelser för tänkbara krisscenarier. Dock 
kunde mötet genomföras utan behov av insatser. 
Under året anskaffades s.k. FIP-bilar till Alvesta och 
Ingelstad. FIP, d.v.s. första insatsperson, betyder att 
styrkeledaren i beredskap disponerar eget fordon 
och kan därför åka direkt till olycksplatsen, utan att 
passera brandstationen.  
IVPA (I väntan På Ambulans) är igång på ett flertal 
stationer. Först ut var Lammhult, Moheda, Vislanda 
och Växjö. Fler stationer ansluts successivt, under 
vårvintern 2010 är alla stationer utbildade och lar-
mas vid alvarliga olycksfall och vid befarade hjärt-
stopp. 

Beredskapsstyrkorna i Ingelstad och Moheda fick 
under året dras ned p.g.a svårigheter att rekrytera 
personal, detta till följd av industrinedläggningar på 
de båda orterna. 
Ett utvecklingsarbete kring förebyggande insatser 
har genomförts i syfte att nå riskgrupper med 
olycksinformation bl a ungdomar, körkortstagare 
och vid lägenhetsbränder. Samverkan har skett med 
de kommunala bostadsbolagen i Växjö och Alvesta 
samt kommunernas social- respektive 
omsorgsförvaltning. 
Omfattande arbetet har lagts ned på att få det nya 
nationella radiosystemet RAKEL i drift på ett bra 
sätt. Förnyelse av fordonsparken har påbörjats bl. a. 
med leverans av tankbilar och beställning av två nya 
släckbilar. Målet är att inga fordon år 2019 skall vara 
äldre än 20 år. En god grund har därmed skapats 
för det framtida arbetet. 
 
Genomförda räddningsinsatser 

Typ/år 2009 2008 200

Brand i byggnad 129 135 138

Brand ej i byggnad 162 170 143

Trafikolycka 201 181 178

Utsläpp av farligt ämne 20 14 25

Drunkning-/tillbud 11 11 5

Nödställd person 9 14 17

Nödställt djur 1 6 4

Stormskada 0 2 3

Översvämning av vattendrag 3 3 6

Annan vattenskada 5 3 6

Annan olycka 11 12 17

Automatlarm, ej brand/gas 453 439 445

Förmodad brand 45 53 36

Falsklarm brand 3 4 3

Förmodad räddning 10 4 6

Falsklarm räddning 0 3 0

I väntan på ambulans 13 

Hjälp till ambulans 4 9 10

Hjälp till polis 1 4 3

Felindikering från automatlarm 1 1 0

Hiss ej nödläge 8 11 12

Annat uppdrag 26 22 23

Totalt 1 116 1 101 1 080
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Brandskyddskontroller 
Entreprenör Växjö sotningsdistrikt AB 

 
 
Behandlade ärenden och genomförda kurser 

5 603 personer har genomgått utbildning/information 
 
 
Den interna organisationen 
• I väntan på ambulansuppdrag vid tecken på 

hjärtstopp eller allvarliga olycksfall har under 
året införts på samtliga stationer med bered-
skap. Räddningsvärnen ansluts våren 2010. 

• Försöksprojekt med såkallade ”Första 
insatspersoner” pågår i Alvesta och Ingelstad. 
Utvärderas i samverkan med universitetet i 
början av 2010. 

• Två tankbilar levererades i slutet av året och 
två tunga samt två lättare släckbilar är upp-
handlade/beställda. 

• Beslut är taget i direktionen om en minskning 
av räddningsstyrkan i Moheda som i likhet med 
Ingelstad blir tre personer i beredskap och 
övergång till ett lättare räddningsfordon. 

• Digital utlarmningsutrustning är driftsatt på 
samtliga stationer vilket innebär snabbare och 
säkrare larm. 

• Radiosystemet RAKEL är till del inköpt och 
driftssätts bredare under 2010.  

• Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg har 
ett utvecklingsarbete kring bussräddning samt 
kemikalieberedskap påbörjats. 

• Externrekrytering av två brandingenjörer har 
genomförts. Internt har två kombinations-
tjänster (instruktör – utryckningstjänst) rekryte-
rats. 

 
 

Ekonomi 
Resultatet för året är + 1,1 mkr, vilket är lika mycket 
bättre än budget. Resultatet beror framförallt på 
lägre personalkostnader p.g.a. personalvakanser 
samt försenade utvecklingsprojekt, budgeterade till 
ca 600 tkr. 
Fordon har i slutet av året tagits i drift och nya be-
ställts för leverans 2010 vilket innebär ökade kapi-
talkostnader de kommande åren.  
Investeringstakten ökar enligt plan. 
Förbundets mål om ett eget kapital om 5% av med-
lemsbidragets storlek är uppfyllt, del av eget kapital 
används 2010. 
   
Framtid 
Förbundets verksamhet fortsätter att utvecklas 
vidare. Viktiga frågor är: 
• Olycksinformation och åtgärder mot anlagd 

brand. Målgrupper är ungdomar, kör-kortstagare 
och områden med språk-problematik. 

• Utveckling av det förebyggande arbetet i 
samverkan med andra för bättre skydd hos ut-
satta riskgrupper. 

• Mångfaldsperspektivet berikar. Internt arbete för 
att öka andelen kvinnliga medarbetare och 
personer med annan etnisk bakgrund. 

• Små räddningsenheter som första insats-person 
(FIP), framskjuten enhet införs. 

• Återanskaffning av fordon & materiel. Ett 
långsiktigt mål är beslutat av direktionen. År 
2019 ska alla förbundets fordon vara yngre än 
20 år – långsiktigt finansieringsbeslut saknas 
dock. 

• Full anslutning till det nationella radio-systemet 
RAKEL. Beslut om finansiering för fullständig 
övergång är inte fattat 

• Växjö stads snabba expansion innebär föränd-
rade förutsättningar för skyddet mot olyckor. Ett 
strategiskt samtal om hur detta ska mötas i 
framtiden bör påbörjas. 

• Utvecklad samverkan i regionen kring spe-cialre-
surser, ledningsstöd och lärande. 

• Förbundet fortsätter att ta aktivt ansvar för 
utveckling av Krissamverkan Kronoberg 

 
 

 2009 2008 2007 

Växjö sotningsdistrikt  4 555 2 650 986

Alvesta sotningsdistrikt  935 963 410

 2009 2008 2007
Tillsyner LSO och LBE 183 229 169
Tillsyn, skriftliga redogörelser 43 56 48
Remisser 122 76 62
Allmänna yttranden 38 16 26
Bygg- och planärenden 48 62 62

Brandfarlig vara 83 83 78

Sotningsärenden 37 45 33

Antal utbildade personer  

Brandskyddsutbildning 3 501 3 306 4 091
Brandutb, Hem & fritid 644 615 301
Heta arbeten 298 213 363
Förare av farligt gods 189 179 253
Brandinformation 141 48 250
Bamses brandskola 830 926 831
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Driftredovisning 
 

  

(mkr) Budget   Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut
  2009   2009  2009 2008 2007
    
Kommunstyrelse    
        Intäkter 5,8  6,7 0,8 7,3
        Kostnader 56,5  53,2 3,4 54,6

        Nettokostnader  50,7   46,5  4,2 47,4
    

Nämnden för barn och ungdom    
        Intäkter 50,6  65,2 14,6 61,8
        Kostnader 374,6  387,9 -13,4 384,1

        Nettokostnader  323,9   322,7  1,2 322,3
    

Nämnden för arbete och lärande    
        Intäkter 47,4  53,6 6,2 51,9
        Kostnader 182,5  194,1 -11,6 182,8

        Nettokostnader  135,1   140,5  – 5,4 131,0
    

Nämnden för omsorg och hälsa    
        Intäkter 68,7  74,5 5,8 70,1
        Kostnader 329,0  333,1 – 4,1 324,6

        Nettokostnader  260,3   258,6  1,7 254,5
    

Nämnden för samhällsplanering    
        Intäkter 117,0  136,1 19,1 128,6
        Kostnader 176,4  193,0 -16,6 183,5
        Nettokostnader  59,4   56,9  2,5 54,9
    

Nämnden för myndighetsutövn.    
        Intäkter 0,0  0,0 0,0 0,0
        Kostnader 0,08  0,09 – 0,01 0,05

        Nettokostnader  0,08   0,09  – 0,01 0,05
    

SUMMA NÄMNDER    
        Intäkter 289,5  335,9 46,4 319,7
        Kostnader 1 119,1  1 161,3 -42,2 1 129,6

        Nettokostnader  829,6   825,4  4,2 809,9
    

Gemensam finansiering    
        Intäkter 905,7  906,1 0,4 873,5 895,1
        Kostnader 67,2  49,5 17,7 78,4 110,7
        Nettokostnader  838,5  856,6 18,1 795,1 784,4
    

TOTALT    
        Intäkter 1 195,2  1 242,0 46,8 1 193,2 1 140,6
        Kostnader 1 186,3  1 210,8 -24,5 1 208,1 1 118,9

        Nettokostnader  8,9   31,2  22,3 -14,8 21,7
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Investeringsredovisning 
 

  

   

(mkr) Budget  Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut 
  2009  2009  2009 2008 2007 
   
Kommunstyrelse   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 1,6 0,4 1,2 0,2  
        Netto  1,6 0,4 1,2 0,2   
   
Nämnden för barn och ungdom   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 2,5 2,4 0,1 2,7  

        Netto  2,5  2,4  0,1 2,7   
   
Nämnden för arbete och lärande   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 1,0 0,1 0,9 0,5  

        Netto  1,0  0,1  0,9 0,5   
   
Nämnden för omsorg och hälsa   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 3,6 3,1 0,5 5,0  
        Netto  3,6  3,1  0,5 5,0   
   
Nämnden för samhällsplanering   
        Inkomster 0,0 4,4 7,2 17,3  
        Utgifter 127,5 58,0 61,3 85,4  

        Netto  127,5  53,6  68,5 68,1   
   
   
   
SUMMA VERKSAMHET   
        Inkomster 0,0 4,4 7,2 17,3 5,6 
        Utgifter 136,2 69,4 64,0 93,7 19,4 
        Netto  136,2  65,0  71,2 76,4 13,8 
   

Gemensam finansiering   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0 0,1 
        Utgifter 0,0 0,0 0,0 0 56,1 

        Netto  0,0  0,0  0,0 0 56,0 
   

TOTALT   
        Inkomster 0,0 4,4 7,2 17,3  *) 5,7 
        Utgifter 136,2 64,0 64,0 93,7 75,5 

        Netto  136,2  59,6  71,2 76,4 69,8 
*)  
Varav investeringsbidrag 0,9 0,3  
Varav försäljning 3,5 16,9  
Varav övriga inkomster (fakturerat) 0 0,1  
Total 4,4 17,3  
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Redovisningsprinciper 
 

  

Anslutningsavgifter 
All anslutningsavgift för vatten och avlopp intäkts-
förs direkt mot resultaträkningen. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgift 
minus eventuella investeringsinkomster. 
Investeringar som aktiveras som anläggnings-
tillgång har ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer 
och med en nyttjandeperiod  på minst 3 år. 
Inventarier med avskrivningstid på tre år och som är 
äldre än 10 år har utrangerats.  
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsätt- 
ningstillgång. Värdering har skett till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förväntat 
försäljningspris per kvm. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an-
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. För större 
investeringsprojekt tillämpas komponentavskrivning. 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång: 
 
Markreserv -- 
Verksamhetsfgh 50, 33, 20 
Fgh f affärsvht 33, 25, 20 
Publika fgh 33, 20 
Fgh f annan vht 33, 25, 20 
Övriga fgh 33, 25 
Maskiner 10 
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 
 
 
Dokumentation av redovisningssystem 
Avvikelse från kommunala redovisningslagen 2:7 
om dokumentation av redovisningssystem. Arbetet 
med dokumentation planeras påbörjas.  
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden be-
lastar berörd verksamhet. 
 
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Leasing 
Hyresavtal av väsentligt värde redovisas uppdelade 
efter förfallotid och nuvärdesberäknas. Övrig leasing 
avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 3 år 
eller kortare tid och dessa redovisas ej. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2009 belastar årets resultat. 
Därmed har inga lånekostnader räknats in i till-
gångars anskaffningsvärde under perioden. 

 
Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och 
fyllnadstid redovisas under verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen för 2009. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden. 
 
Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas fr.o.m. 1998 enligt 
den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade 
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
medan den del av pensioner som tjänats fr.o.m. 
1998 och som inte kostnadsförts via försäkring eller 
individuell del, redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsskulden enligt ansvars-
förbindelsen är beräknad av företaget KPA enligt 
metoden RIPS. 
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som anlägg-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden i form 
av blandmodell till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde för hela innehavet. Återförd 
nedskrivning av värdepapper klassificeras som 
finansiell intäkt i resultaträkningen. Reavinster och 
reaförluster i förvaltningen redovisas under 
finansiella intäkter respektive finansiella kostnader. 
 
Skatteintäkter 
I bokslutet används Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 
2009 års kommunalskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2008 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddnings-
tjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enhet-
erna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter 
elimineringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetod-
en. Det innebär att kommunen vid anskaffnings-
tillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen 
har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas 
in i koncernens eget kapital.  
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för 
latent skatt i enlighet med kommunal redovisnings-
lag. 
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Resultaträkning 
 

  

 
 

 

  
 

Not 
Koncern

2009 
 

2008 
Kommun 

2009 
 

2008 
Verksamhetens intäkter 1 476,4 453,0 308,5 287,7 
Verksamhetens kostnader 2 -1 189,9 -1 160,0 -1 090,0 -1 067,1 
Avskrivningar 8 -62,4 -69,8 -27,3 -41,1 
   Jämförelsestörande post* (-17,6) -- (-17,6) 
Verksamhetens nettokostnad -775,9 -776,8 -808,0 -820,5 
   Jämförelsestörande post* (-17,6) -- (-17,6) 
Skatteintäkter 3 645,0 643,0 645,0 643,0 
Generella statsbidrag och utjämning 4 178,4 167,6 178,4 167,6 
Finansiella intäkter 5 32,0 11,5 32,3 16,7 
… Jämförelsestörande post** 17,3 (17,3)  
Finansiella kostnader 6 -48,7 -49,3 -15,7 -21,6 
Årets resultat 7 30,8 -4,0 31,2 -14,8 
Avgår realisationsvinster -7,5 -2,8 
Avgår uppskrivning -17,3 -- 
Nedskrivning, synnerliga skäl -- +17,6 
Årets resultat enligt balanskravet 6,4 0 
*) 2008 nedskrivning värdepapper i kapitalförvaltning; **) 2009 återförd nedskrivning av värdepapper i 
kapitalförvaltning 
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Kassaflödesanalys 
 
 
 
 
 

  

 
 Not Koncern Kommun  
 Mkr 2009 2008 2009 2008 
 Löpande verksamhet   
 Årets resultat 7 30,8 -4,0 31,2 -14,8 
 Justering för ej likvidpåverkande poster 44,9 75,1 9,9 40,8 
 -varav avskrivningar (62,4) (57,8) (27,3) (23,5) 
 -varav reavinst (-0,2) (-0,4) (-0,2) (-0,4) 
 -varav reaförlust (0,0) (0,1) (0,0) (0,1) 
 -varav nedskrivning värdepapper kapitalförvaltn. (-17,3) (17,6) (-17,3) (17,6) 
   
 Ökning/minskning av förråd 11 -7,4 0,4 -7,7 0 
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 12 1,5 -11,1 3,8 -4,7 
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 18 15,1 34,4 16,1 14,5 
 Ökning/minskning av pensionsskuld 14 1,1 0,2 0,7 -0,5 
 Ökning/minskning övr. avsättningar 16 2,1 -0,3 0 0 
 I. Verksamhetsnetto 88,1 94,7 53,9 35,3 
   
 Investeringar 
 Inköp materiella tillgångar* -75,7 -250,7 -12,8 -93,7 
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,9 0 0,9 0,3 
 Försäljning materiella tillgångar 5,2 0 3,6 17,0 
 Inköp immateriella tillgångar* -40,0 0 -40,0 0 
 Inköp finansiella tillgångar -22,4 -84,9 -21,1 -84,9 
 Försäljning finansiella tillgångar 13,5 87,7 13,5 87,4 
 II. Investeringsnetto -118,5 -247,9 -55,9 -73,9 
 
 Finansiering 
Minskning långfristig fordran 0,5 0 109,5 0,4 
 Långfristig upplåning 145,8 165,6 0,0 50,0 
 Amortering -48,5 0 -48,5 0 
Minsk långfristig skuld 0 0 0 0 
 III. Finansieringsnetto 97,8 165,6 61,0 50,4 
 Förändring likvida medel 67,4 12,4 59,0 11,8 
 
 
*) 

Inköp anläggningstillgångar enl. investeringsredov. 64,0

Omklassat pågående arbete till omsättningstillgång (not 9) -10,4

Omklassat från publik fastighet till omsättningstillgång (not 9) -0,8

Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 52,8
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Balansräkning 
 
 
 
 
 

  

 Koncern Kommun 

 Mkr Not 2009 2008 2009 2008
 Tillgångar  
 Anläggningstillgångar  
 Immateriella anläggningstillgångar 8 39,5 39,5 0,0
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 445,5 1 436,4 445,1 462,1
 Maskiner och inventarier 9 55,8 56,9 29,9 31,1
 Finansiella anläggningstillgångar 10 193,8 168,2 187,6 272,2
   Därav pensionsplaceringar (180,7) (159,9) (180,7) (159,9)
 Summa anläggningstillgångar 1734,6 1 661,5 702,1 765,4
 Omsättningstillgångar  

 Förråd m.m. 11 11,5 4,1 7,7 --
 Fordringar 12 126,5 128,0 79,5 83,3
 Kortfristiga placeringar -- -- -- --
 Kassa och bank 13 133,3 65,9 102,7 43,7
 Summa omsättningstillgångar 271,3 198,0 189,8 127,0
 Summa tillgångar 2 005,9 1 859,5 891,9 892,4
      
 Eget kapital, avsättningar och skulder  
 Eget kapital 7 469,1 438,3 478,5 447,3
   Därav årets resultat (30,8) (-4,0) (31,2) (-14,8)
 Avsättningar för pensioner 14 10,9 9,8 5,6 4,9
 Andra avsättningar 16 14,0 11,9 -- --
 Långfristiga skulder 17 1 199,1 1 101,8 201,0 249,5
 Kortfristiga skulder 18 312,8 297,7 206,8 190,7
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 005,9 1 859,5 891,9 892,4
 

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2009 2008 2009 2008

- Pensionsskuld 14 353,7 343,1 353,7 343,1

- Skatteskuld för ” –” 14 85,8 83,2 85,8 83,2

- Borgensåtaganden: 15 21,5 19,2 1 018,9 870,6

    Därav kommunala företag 15 (16,0) (16,0) (1 015,4) (867,3)

    Därav del av bostadslån egna hem 15 (0,5) (0,5) (0,4) (0,5)

    Därav föreningar o organisationer 15 (2,8) (2,8) (3,1) (2,8)

- Operationell leasing   282,0 276,8 235,4 232,1

    Därav datorer, kopiatorer  (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

    Därav fordon  (0,6) (0,6) (0,0) (0,0)

    Därav hyror med förfallotid inom 1 år  (34,2) (40,9) (30,2) (30,2)

    Därav hyror med förfallotid 1-5 år  (104,8) (101,1) (90,1) (76,5)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år  (142,4) (134,2) (115,1) (125,4)

  Summa  1 740,4 1 538,7 1 693,8 1 529,0
 

Soliditet Not 2009 2008 2009 2008

- inklusive pensionsskuld före 1998  1,5 0,6 4,4 2,4

- exklusive pensionsskuld före 1998  23,4 23,6 53,7 50,1
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Noter 
 
 

  

 

 Koncern Kommun  
 2009 2008 2009 2008 
   
Not 1. Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 106,3 99,5 106,3 99,5 
Hyror, arrenden 121,0 113,8 79,6 71,7 
Försäljningsintäkter 17,5 8,9 30,7 36,4 
Taxor, avgifter, ersättningar 206,2 206,3 73,6 70,5 
Reavinster 0,7 0,4 0,7 0,3 
Övriga intäkter 24,6 24,1 17,6 9,3 
Summa 476,3 453,0 308,5 287,7 
   
Not 2. Verksamhetens kostnader   
Hyror 14,7 15,4 109,4 100,9 
Lönekostnader inkl soc.avg 641,1 644,1 578,4 582,6 
Pensionskostnader 36,5 32,8 35,6 32,2 
Bidrag 72,4 62,8 75,1 65,3 
Entreprenad och köp av verksamhet 164,6 158,8 164,3 158,7 
Övriga kostnader 260,1 246,1 127,2 127,4 
Aktuell skatt 0,0 0,0 0 0,0 
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0 0,0 
Summa 1 189,4 1 160,0 1 090,0 1 067,1 
   
Not 3. Skatteintäkter   
Kommunalskatt prel 667,1 648,8 667,1 648,8 
Korr slutavräkning 2007 0,0 -1,3 0,0 -1,3 
Prognos slutavräkning 2008 0,0 -4,5 0,0 -4,5 
Korr slutavräkning 2008 0,7 0,0 0,7 0,0 
Prognos slutavräkning 2009 -22,8 0,0 -22,8 0,0 
Summa 645,0 643,0 645,0 643,0 
   
Not 4. Generella statsbidrag och utjämning   
Inkomstutjämningsbidrag 154,1 146,6 154,1 146,6 
Regleringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 
Regleringsavgift -9,2 -8,6 -9,2 -8,6 
Kostnadsutjämning, bidrag 0,0 2,4 0,0 2,4 
Kostnadsutjämning, avgift -0,5 0,0 -0,5 0,0 
LSS-utjämning, bidrag 4,1 2,5 4,1 2,5 
Kommunal fastighetsavgift 29,9 24,7 29,9 24,7 
Summa 178,4 167,6 178,4 167,6 
   
Not 5. Finansiella intäkter   
Räntor utlämnade lån 0,0 0,0 1,1 6,1 
Ränta likvida medel 0,9 1,9 0,7 1,5 
Dröjsmålsränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aktieutdelning 2,1 3,0 2,1 3,0 
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 Koncern Kommun  
 2009 2008 2009 2008 
Reavinster 6,9 2,7 6,9 2,8 
Ränta räntepapper 1,7 2,0 1,7 2,0 
Borgensavgifter 0,0 0,2 1,4 1,3 
Uppskrivning aktier 17,3 0,0 17,3 0,0 
Övriga finansiella intäkter 3,1 1,7 1,2 0,0 
Summa 32,0 11,5 32,4 16,7 
   
Not 6. Finansiella kostnader   
Räntekostnader för lån 30,2 36,5 7,0 10,1 
Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,8 4,3 
Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avgifter till banker m m 0,3 0,2 0,4 0,3 
Reaförluster 7,2 6,6 7,2 6,7 
Ränta på pensionsavsättningar 0,3 0,2 0,3 0,2 
Övriga finansiella kostnader 10,7 5,6 0,0 0,0 
Summa 48,7 49,1 15,7 21,6 
   
Not 7. Årets resultat   
Ingående eget kapital 438,3 442,3 447,3 462,1 
Årets förändring 30,8 -4,0 31,2 -14,8 
Utgående eget kapital 469,1 438,3 478,5 447,3 
   
Not 8. Immateriella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 
Inköp/förvärv 40,0 40,0 0,0 
Utgående anskaffningsvärde 40,0 40,0 0,0 
Ingående avskrivningar 0,0 0,0 0,0 
Årets avskrivningar -0,5 -0,5 0,0 
Utgående ack avskrivningar -0,5 -0,5 0,0 
Utgående planenligt restvärde 39,5 39,5 0,0 
   
Not 9. Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekn. anl   
Mark   

  Ingående anskaffningsvärde 1142,2 86,4 30,9 14,9 
Justering värde 0,0 -1,1  -1,1 
Omklassificering 136,3 0,6   
Inköp/förvärv 56,0 21,0 0,3 17,9 
Försäljning/utrangering -6,8 -6,2 -3,2 -4,8 
Öresdiff 0,0 0  0 
Utgående ack anskaffningsvärden 1 327,7 100,7 28,0 26,9 
Ingående avskrivningar -245,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Årets avskrivningar -29,2 0 0,0 0,0 
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,6 0,1 0,0 0,0 
Utgående ack avskrivningar -274,0 -0,3 -0,4        -0,4 
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 Koncern Kommun  
 2009 2008 2009 2008 
Ingående ack nedskrivningar 0,8 -4,0 - 
Årets nedskrivningar -2,4 0,0 - 
Utgående ack nedskrivningar -1,6 -4,0 - 
Utgående planenligt restvärde 1 052,1 100,4 23,6 26,6 

   
Verksamhetsfastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 470,0 1 110,6 470,0 450,5 
Justering värde 0,0 -9,6 0,0 -9,6 
Inköp/förvärv 0,3 43,6 0,3 19,5 
Investeringsinkomst 0,0 0 0,0 0 
Försäljning/utrangering -0,2 0 -0,2 0 
Omklassificering 15,3 0 15,3 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 485,4 1 144,8 485,4 460,4 
Ingående avskrivningar -175,1 -298,4 -175,1 -164,5 
Årets avskrivningar -12,8 -25,4 -12,8 -10,6 
Försäljning/Utrangering 0,2 0 0,2 0 
Utgående ack avskrivningar -187,7 -323,8 -187,7 -175,1 
Ingående ack nedskrivningar -9,6 0,0 -9,6 0,0 
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Utgående ack nedskrivningar -9,6 0,0 -9,6 0,0 
Utgående planenligt restvärde 288,1        821,0 288,1 285,3 
Fastighet för affärsverksamhet   
Ingående anskaffningsvärde 161,5 152,3 161,5 152,3 
Justering värde 0,0 0,1 0,0 0,1 
Inköp/förvärv 4,6 9,1 4,6 9,1 
Försäljning/utrangering 0,0 0 0,0 0,0 
Omklassificering 5,6 0 5,6 0,0 
Utgående ack anskaffningsvärden 171,7 161,5 171,7 161,5 
Ingående avskrivningar -99,7 -96,9 -99,7 -96,9 
Årets avskrivningar -3,1 -2,9 -3,1 -2,9 

Återf avskr utrangering 0,0 0,8 0,0 0,0 

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0 0,0 0,0 
Utgående ack avskrivningar -102,8 -99,0 -102,8 -99,7 
Utgående planenligt restvärde 68,9 62,5 68,9 61,8 
Publika fastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 101,8 98,5 101,8 98,5 
Justering värde 0,0 0 0,0 0,0 
Inköp/förvärv 2,7           3,5 2,7 3,5 
Investeringsinkomst -0,9 -0,3 -0,9 -0,3 
Försäljning/utrangering 0,0 0 0,0 0,0 
Omklassificering 7,8 0 7,8 0,0 
Omklassificering till omsättningstillgång -0,8 0 -0,8 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 110,6 101,8 110,6 101,8 
Ingående avskrivningar -59,1 -56,7 -59,1 -56,7 
Årets avskrivningar -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 

 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0 0,0 0,0 
Utgående ack avskrivningar -61,5 59,1 -61,5 -59,1 
Utgående planenligt restvärde 49,1 42,6 49,1 42,6 
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 Koncern Kommun  

 2009 2008 2009 2008 
Industrifastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 5,5 17,0 5,5 17,0 
Justering värde -1,4 0,5 -1,4 0,5 
Inköp/förvärv 0,0 0 0,0 0 
Försäljning/utrangering -0,7 -12,0 -0,7 -12,0 
Omklassificering 1,4 1,4 0,0 
Utgående anskaffningsvärde 4,9 5,5 4,8 5,5 
Ingående avskrivningar -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 
Justering värde 1,4 1,4 0,0 
Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Nedksrivningar/uppskrivningar 0,1 0,2 0,1 0,1 
Utgårende ack avskrivningar -2,1 -3,5 -2,1 -3,5 
Utgående planenligt restvärde 2,7 2,0 2,7 2,0 
Övriga fastigheter och anläggningar   
Ingående anskaffningsvärde -38,6 297,9 3,4 3,2 
Justering värde 0,0 0,2 0,0 0,2 
Inköp/förvärv 0,0 26,0 0,0 0 
Försäljning/utrangering 0,0 -4,3 0,0 0 
Utgående ack anskaffningsvärden -38,6 319,8 3,4 3,4 
Ingående avskrivningar 9,7 -81,8 -0,5 -0,5 
Återf avskr utrangering 0,0 2,6 0,0  
Årets avskrivningar 2,5 -,8,8 -0,1 -0,1 
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0 0,0 0 
Utgående ack avskrivningar 12,2 -88,0 -0,6 -0,5 
Utgående planenligt restvärde -26,4 231,6 2,8 2,8 
Pågående investeringar   
Ingående pågående investeringar 176,1 25,0 41,0 4,8 
Justering värde -135,1   
Omklassificering -40,6 -4,0 -40,6 0 
-varav till omsättningstillgång (-10,4) (-10,4)  
Årets investeringar 10,5 155,1 9,5 36,2 
Utgående pågående investeringar 10,9 176,1 9,9 41,0 
Delsumma 1 445,5 1 436,4 445,1 462,1 
Maskiner och inventarier   
Maskiner   
Ingående anskaffningsvärde 81,0 19,8 13,4 13,4 
Justerat bokf värde 0,0 0 0 0 
Inköp/förvärv 5,8 0 1,5 0 
Försäljning/utrangering -3,7 0 -1,4 0 
Utgående ack anskaffningsvärden 83,1 19,8 13,5 13,4 
Ingående avskrivningar -51,5 -24,7 -11,4 -10,8 
Årets avskrivningar -6,3 -1,5 -0,4 -0,5 
Försäljning/utrangering 3,5 1,2 0,0 
Utgående ack avskrivningar -54,3 -26,2 -10,6 -11,4 

Utgående planenligt restvärde 28,8 -6,4 2,9 2,0 

Inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 141,9 188,2 141,9 134,3 
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Justerat bokf värde 0,0 0,2 0,0 0,2 
 Koncern Kommun  
 2009 2008 2009 2008 
Inköp/förvärv 5,2 13,9 5,2 7,4 
Försäljning/utrangering -10,5 0,7 -10,5 0,1 
Utgående ack anskaffningsvärden 136,6 203,0 136,6 141,9 
Ingående avskrivningar -113,7 -129,3 -113,7 -107,1 
Årets avskrivningar -7,0 -10,8 -7,0 -6,5 
Försäljning/utrangering 10,5 0 10,5 0,0 
Justering värde 0,0 0 0,0 0 
Utgående ack avskrivningar -110,2 -140,1 -110,2 -113,7 
Utgående planenligt restvärde 26,4 62,9 26,4 28,2 
Bilar   
Ingående anskaffningsvärde 9,8 9,6 9,8 9,6 
Justerat bokf värde -0,2 0,1 -0,2 0,1 
Inköp/förvärv 0,0 0,2 0,0 0,2 
Försäljning/utrangering 0,0 -0,1 0,0 -0,1 
Utgående ack anskaffningsvärden 9,6 9,8 9,6 9,8 
Ingående avskrivningar -8,9 -8,6 -8,9 -8,6 
Årets avskrivningar -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 
Justering värde 0,2 0,1 0,2 0,1 
Utgående ack avskrivningar -9,0 -8,9 -9,0 -8,9 
Utgående planenligt restvärde 0,6 0,9 0,6 0,9 
Delsumma 55,8 56,9 29,9 31,1 
Summa Anläggningstillgångar 1 540,8 1 493,3 514,5 493,2 
   
Not 10. Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier   
-Alvesta Kommunföretag AB  0,0 0,0 0,1 0,1 
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,0 0,0 0,9 0,9 
-Växjö Flygplats AB 0,2 0,2 0,2 0,2 
-Övriga 0,9 1,0 -- -- 
Andelar 12,7 11,5 6,8 6,8 
Delsumma 13,8 12,7 8,0 8,0 
Utlämnade lån 1,3 1,6 0,9 110,4 
Avgår kortfristig del 0,0 0 0,0 0,0 
Delsumma 1,3 1,6 0,9 110,4 
Placerade pensionsmedel 179,0 171,4 179,0 171,4 
Värdereglering aktier -0,3 -17,6 -0,3 -17,6 
Summa 193,8 168,1 187,6 272,2 
   
Not 11. Förråd mm   
Förråd 11,5 4,1 0 0,1 
Exploatering   
Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Omklassificerat från anläggningstillgång 11,2 0,0 11,2 0,0 
Årets nedlagda kostnader 6,1 0,0 6,1 0,0 
Utgående ack anskaffningsvärde 17,3 0,0 17,3 0,0 
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets nedskrivningar -2,2 0,0 -2,2 0,0 
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Utgående ack nedskrivningar -2,2 0,0 -2,2 0,0 
Ingående avslut tomter 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2009 2008 2009 2008 
 Koncern Kommun  
Årets sålda tomter -7,4 0,0 -7,4 0,0 
Utgående ack värde -7,4 0,0 -7,4 0,0 
Summa Exploatering 7,7 0,0 7,7 0,0 
   
Not 12. Fordringar   
Debiterade avgifter 40,5 36,5 27,4 17,8 
Moms 1,1 8,0 1,2 8,0 
Upplupna intäkter  24,2 12,5 22,8 11,1 
Förutbetalda kostnader 37,0 42,9 26,4 30,0 
Upplupen ränta obligationer 0,0 0,0 0,0 0,0 
Upplupen aktieutdelning 0,0 0,0 0,1 0,0 
Upplupna skatteintäkter 0,0 9,4 0,0 9,4 
Övriga fordringar 23,7 18,7 1,6 7,0 
Summa 126,5 128,0 79,5 83,3 
   
Not 13. Kassa och Bank   
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0 
Banker 133,3 66,0 102,7 43,7 
Summa 133,3 66,0 102,7 43,7 
   
Not 14. Avsättning för pensioner   
Avsättning inkl löneskatt:   
Ingående avsättning 4,9 5,5 
Pensionsutbetalningar -1,6 -1,1 
Nyintjänad pension 0,0 0,0 
Arbetstagare som pensionerats 2,9 0,5 
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,4 0,2 
Förändring av löneskatt 0,0 -0,1 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 
Övrigt -1,0 -0,1 
Utgående avsättning (inkl löneskatt) 8,7 8,0 5,6 4,9 
Förpliktelsen minskad genom försäkring 19,1 13,6 
Överskottsmedel i försäkringen -1,0 -3,5 
Aktualiseringsgrad 95,0 94,6 
Ansvarsförbindelser:   
Pensionsskuld 353,7 343,1 353,7 343,1 
Skuld löneskatt 85,8 83,2 85,8 83,2 
Summa 439,5 426,3 439,5 426,3 
P-medlens användning   
Finansiella placeringar, bokfört värde -- -- 180,7 159,9 
Återlån -- -- 264,4 301,6 
Summa 439,5 426,3 445,1 426,3 
   
Not 15. Borgensåtagande*   
Del av bostadslån 0,4 0,5 0,4 0,5 
Alvesta Kommunföretag AB 109,0 0,0 
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AllboHus Fastighets AB  628,4 603,4 
Alvesta Renhållnings AB 2,0 2,0 

 2009 2008 2009 2008 
 Koncern Kommun  
Alvesta Energi AB 165,0 165,0 
Alvesta Elnät AB 69,0 69,0 
Alvesta Utveckling AB 24,0 12,0 
BIVA Bredband i Värend AB 18,0 16,0 18,0 16,0 
Föreningar/organisationer 3,1 2,7 3,1 2,7 
Summa 21,5 19,2 1 018,9 870,6 

*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en 
beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Alvesta kommun hade vid 
årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,33 procent.  
Not 16. Andra avsättningar   
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt 10,0 0,0 0,0 
Övriga avsättningar 4,0 0,0 0,0 
Summa 14,0 0,0 0,0 
   
Not 17. Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 1 138,9 249,5 199,5 
Nyupplåning under året 129,0 0,0 50,0 
Årets amorteringar -68,8 48,5 0,0 
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 
Summa 1 199,1 201,0 249,5 
   
Kreditgivare   
Kommuninvest 951,0 156,0 184,5 
Nordea 49,0 25,0 25,0 
Swedbank 64,0 20,0 20,0 
DEXIA 30,0 0,0 20,0 
Handelsbanken 30,4 0,0 0,0 
Stadshypotek 47,0 0,0 0,0 
SEB 27,0 0,0 0,0 
Växjö kommun 0,7 0,0 0,0 
Summa 1 199,1 201,0 249,5 
   
Not 18. Kortfristiga skulder   
Moms 2,4 2,1 
Personalskatter 8,3 8,8 
Arbetsgivaravgifter 5,7 10,5 
Semesterlöneskuld månadsanställda 33,1 32,5 
Semesterlöneskuld timanställda 0,0 0,4 
Okompenserad övertid 0,3 2,8 
Ferielöneskuld 6,5 7,9 
Uppehållslöneskuld 0,8 0,7 
Leverantörsskuld 94,7 99,8 52,2 66,6 
Skatt 3,8 4,4 
Upplupna kostnader 9,8 17,5 
Förutbetalda intäkter 28,7 8,8 
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Upplupen pensionskostnad 18,5 17,4 
Förutbetald skatteintäkt 26,6 4,5 
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 
Övriga kortfristiga skulder 218,1 197,9 10,1 5,8 
Summa 312,8 297,7 206,8 190,7 
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Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk, t.ex. byggnader, mark, maskiner, aktier. 
 
Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångar-
nas värde. 
 
Avsättningar 
Typ av skuld som är osäker till belopp och be-
talningstidpunkt, t.ex. pensionsskuld för anställda. 
 
Balansräkning 
Kapitalanvändning 
Anläggningstillgångar 
Fordringar och förråd 
Likvida medel 
Kapitalanskaffning 
Eget kapital  
Skulder 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder i balans-
räkningen. 
 
Kapitalkostnader 
Består av två olika delar: avskrivning och intern-
ränta. 
 
Kassaflödesrapport 
Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= Förändring av likvida medel 
 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska 
ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). Kassaflödes-
rapporten visar hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har påverkat rörelsekapitalet 
(likviditeten). 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den 
löpande verksamheten och som ska betalas tillbaka 
inom ett år. 

Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt exempelvis kassa 
och bankmedel. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder överstigande ett år. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
inkomster t ex försäljning eller bidrag. 
 
Nettokostnader 
Verksamheternas driftkostnader minskat med 
intäkter. Nettokostnader finansieras med generella 
intäkter (skatter, statsbidrag m.m.). 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som oftast innehas kortare tid än ett år. 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder till vilka de hör. 
 
Resultaträkning 
Intäkter 
- Kostnader 
Årets resultat eller förändring av eget kapital 
 
Rörelsekapital 
Den del av eget kapital som med kort varsel kan 
användas. Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 
 
Soliditet 
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång 
sikt. Soliditeten är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna 
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Budgetavstämning

Kommunstyrelse, ansvar 1

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
stab 01 0 5 440 120 4 091 120 1 349 1 469
ekonomi 02 733 6 092 776 5 759 43 333 375
personal 03 144 6 183 149 5 975 5 209 214
administration/IT 04 3 400 11 762 3 995 11 843 595 -81 514
marknad och utveckling 05 95 2 677 238 2 590 143 87 230
personalvård, feriearbete 06 125 900 0 311 -125 589 464
nämnd o styrelseverksamhet 07 0 3 163 55 2 885 55 279 334
stöd till politiska partier 08 0 801 0 770 0 31 31
revision 09 0 879 0 870 0 9 9
överförmyndaren m m 10 650 3 037 693 2 744 43 294 336
turism 11 90 613 52 674 -38 -61 -99
räddningstjänstförbund 12 0 13 836 0 13 503 0 333 333
beredskap 13 590 1 175 605 1 174 15 1 16
Summa 5 827 56 558 6 682 53 189 855 3 370 4 225
Nettokostnad 50 731 46 506

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 1 045 0 732 0 313 313
fritidsgårdar c33 247 5 222 319 5 176 -72 46 118
musikskola c37 500 3 307 612 3 232 -112 74 186
gemensam verksamhet totalt c40 200 23 676 1 082 20 616 -882 3 059 3 941
     varav barn med särskilt behov 0 3 590 155 3 540 -155 50 205
förskoleverksamhet totalt c41 19 665 97 091 22 265 98 121 -2 600 -1 030 1 571
     varav barn med särskilt behov 255 3 206 1 320 4 510 -1 065 -1 304 -239
skolbarnsomsorg c42 0 10 828 48 10 602 -48 226 274
grundskola totalt c43 4 224 159 742 10 747 167 565 -6 523 -7 824 -1 301
     varav barn med särskilt behov 170 8 244 1 558 9 688 -1 388 -1 444 -56
     varav flyktingundervisning 1 932 1 784 1 222 1 658 710 126 -584
     varav i annans verksamhet 400 9 500 1 236 10 332 -836 -832 4
särskolan totalt c45 1 631 25 415 1 503 24 362 128 1 053 925
     varav i egen regi 1 631 23 143 1 503 22 475 128 668 540
     varav i annans verksamhet 0 2 272 0 1 887 0 385 385
gemensam verksamhet IFO 285 2 712 262 2 682 23 30 7
barn och ungdomsvård 8 358 30 630 11 688 39 725 -3 330 -9 094 -5 765
ensamkommande flyktingbarn 15 520 14 880 16 682 15 089 -1 162 -210 952
summa 50 630 374 546 65 207 387 901 -14 577 -13 355 1 222
nettokostnad 323 916 322 694 1 222

Nämnden för arbete och lärande, ansvar 5

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd o styrelseverksamhet c115 0 607 0 592 0 15 15
förvaltningskontor a51, a54 1 912 15 905 1 875 13 666 -37 2 239 2 202
bibliotek a543 902 9 117 671 8 672 -231 445 214
gymnasieskola totalt c44-45 17 867 101 743 19 779 109 429 1 912 -7 686 -5 774
    varav i egen regi 16 517 37 064 18 050 43 417 1 533 -6 353 -4 820
    varav i annans verksamhet c447 1 350 64 679 1 728 66 012 378 -1 333 -955
kommunal vuxenutbildning c45-47 14 969 25 206 16 835 26 187 1 866 -981 885
    varav statsfinansierad utbildning 13 014 11 918 15 163 14 088 2 149 -2 170 -21
utredningar o ekonomiskt bistånd a5501 11 715 29 906 14 381 35 534 2 666 -5 628 -2 962
    varav ekonomiskt bistånd övriga 1 100 15 376 1 254 18 835 154 -3 459 -3 305
    varav ekonomiskt bistånd flyktingar 10 215 6 694 12 941 8 935 2 726 -2 241 485
Summa 47 365 182 484 53 541 194 080 6 176 -11 596 -5 420
Nettokostnad 135 119 140 539 -5 420
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Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd a71/C114 0 705 1 676 1 30 28
Förvaltningskontor a71 47 6 971 251 6 715 204 256 460
Äldreomsorg totalt a77 37 741 232 015 42 257 232 347 4 516 -332 4 184
     varav löner b5-56 0 173 124 0 174 321 0 -1 197 -1 197
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 0 185 0 -185 -185
Omsorg för pers. med funktionsnedsätt a76 30 635 84 708 31 241 88 059 606 -3 351 -2 744
     varav löner b5-56 0 66 950 0 66 531 0 419 419
Missbruk vuxna a7502 240 4 644 690 5 298 450 -654 -205
     varav placeringar 0 3 036 154 1 901 154 1 136 1 290
Summa 68 663 329 043 74 441 333 095 5 778 -4 052 1 723
Netto 260 380 258 654 1 726

Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd c116 0 592 0 559 0 33 33

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 710 3 816 589 2 697 -121 1 119 998
bygg & miljökontor c27 2 326 4 991 3 358 5 441 1 032 -450 582
bostadsförbättring c218 0 1 750 0 2 736 0 -986 -986
färdtjänst c55,72 120 12 873 91 12 605 -29 268 239
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 159 9 260 4 192 13 495 2 033 -4 235 -2 202
förvaltningsavtalet c22,71 54 050 51 216 63 378 57 475 9 328 -6 259 3 069
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 20 730 23 749 21 924 24 307 1 194 -558 636
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 54 15 551 291 15 881 237 -330 -93
parkförvaltning c25,62 3 825 9 249 6 310 11 984 2 485 -2 735 -250
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c31,32,23 3 956 14 189 4 539 14 410 583 -221 362
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 29 109 29 191 31 392 31 392 2 283 -2 201 82
Summa 117 039 176 427 136 064 192 982 19 025 -16 555 2 470
Nettokostnad 59 388 56 918 2 470

Nämnden för myndighetsfrågor, ansvar 8

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd c117 0 76 4 86 4 10 6
Nettokostnad 76 0 82

Gemensam finansiering, ansvar 9

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
kommunalskatt 8110 674 425 645 003 -29 422 -29 422
kommunal fastighetsavgift 8111 29 100 29 851 751 751
kommunalekonomisk utjämning 812,813 137 520 148 541 11 021 11 021
finansiella intäkter 821,822,824 12 400 7 600 -4 800 -4 800
finansiella kostnader 823,832 17 900 7 092 10 808 10 808
KP-avgift b2934 27 000 28 281 1 281 0 1 281
pensionskostnader 832 32 240 32 895 -655 -655
löneskatt 833 7 830 8 173 -343 -343
internränta b8425 25 290 21 591 -3 699 -3 699
finansförvaltning övrigt 824, 851,852 0 9 257 7 910 1 326 7 910 7 931 15 841
uppskrivning, kapitalförvaltning 8494 0 0 17 320 0 17 320 0 17 320
Summa 905 735 67 227 906 097 49 486 362 17 742 17 449
Nettokostnad 838 508 856 612
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Sammandrag

Nämnd/styrelse budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Kommunstyrelse 11-16 5 827 56 558 6 682 53 189 855 3 370 4 225
Nämnd för barn och ungdom 6 50 630 374 546 65 207 387 901 14 577 -13 355 1 222
Nämnd för arbete och lärande 5 47 365 182 484 53 541 194 080 6 176 -11 596 -5 420
Nämnd för omsorg och hälsa 7 68 663 329 043 74 441 333 095 5 778 -4 052 1 726
Nämnd för samhällsplanering 3 117 039 176 427 136 064 192 982 19 025 -16 555 2 470
Nämnd för myndighetsfrågor 8 0 76 4 86 4 -10 -6
S.a verksamheter 289 524 1 119 134 335 939 1 161 333 46 415 -42 199 4 217
Gemensam finansiering 905 735 67 227 906 097 49 486 362 17 742 18 104
Total 1 195 259 1 186 361 1 242 036 1 210 818 46 777 -24 457 22 321

Verksamhetens intäkter
Totala intäkter enligt driftredovisning 1 242 036 000
  - varav skatteintäkter 645 002 724
  - varav kommunalekonomisk utjämning 148 541 087
  - varav externa finansiella intäkter 32 372 154
  - varav internränta 21 591 049
  - varav KP-avgift 28 280 804
  - varav övriga interna intäkter 35 285 485
Verksamhetens intäkter 330 962 697

Verksamhetens kostnader
Totala kostnader enligt driftredovisning 1 210 818 000
  - varav avskrivningar 27 311 607
  - varav externa finansiella kostnader 15 703 027
  - varav internränta 21 591 049
  - varav KP-avgift 28 280 804
  - varav övriga interna kostnader 35 285 485
Verksamhetens kostnader 1 082 646 028

int kostn netto
ansvar 1 6 682 53 189 46 506
ansvar 3 136 064 192 982 56 918
ansvar 5 53 541 194 080 140 539
ansvar 6 65 207 387 901 322 694
ansvar 7 74 441 333 095 258 654
ansvar 8 4 86 82
ansvar 9 906 097 49 486 -856 612

1 242 036 1 210 818 -31 218
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Budgetavstämning - Investering 

Kommunstyrelsen, ansvar 1 

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 inventarier kommunledningkontoret 1 050 216 834 834
0030 datautrustning kommunledn kontoret 500 78 422 422
1170 Pågatåg Nordost 65 -65 -65

summa 1 550 359 1 191
netto 1 550 359

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 inventarier förvaltningskontor 0 2 500 0 92 0 2 408 2 408
0601 BSB 0 0 0 78 0 -78 -78
0602 inventarier Musikskolan 0 0 0 139 0 -139 -139
0603 inventarier daghem 0 0 0 1 124 0 -1 124 -1 124
0604 Inventarier fritid 0 0 0 0 0 0 0
0605 inventarier grundskola 0 0 0 229 0 -229 -229
0606 investering ifo 0 0 0 8 0 -8 -8
0620 informationsteknik 0 0 0 705 0 -705 -705
0621 IT adm datautrustning 0 0 0 0 0 0 0
0640 inventarier särskola 0 0 0 0 0 0 0

summa 0 2 500 0 2 375 0 125 125
netto 2 375

Nämnden för abete och lärande, ansvar 5

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0541 inventarier förvaltningskontor 550 0 550 550
0542 inventarier kultur 20 0 20 20
0547 tillgänglighet bibliotek 100 66 34 34
0548 inventarier bibliotek 80 83 -3 -3
0549 konstinköp 50 0 50 50
0565 inventarier gymnasieskolan 200 0 200 200
0567 inventarier fordonsprogram 0 0 0 0
0571 inventarier IFO 0 0 0 0

summa 1 000 149 851 851
netto 149

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0700 inventarier socialkontor 100 0 50 0 50 50
0713 inventarier HO 400 0 26 0 374 374
0715 inventarier ÄO 600 0 1 186 0 -586 -586
0721 hjälpmedel 2 500 0 1 760 0 740 740
0730 trygghetslarm 0 0 45 0 -45 -45

summa 3 600 0 3 067 0 533 533
netto 0 3 067 533

89



Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0310 inventarier förvaltningskontor 100 0 0 0 100 -100
1010 förvärv av mark 1 100 0 147 0 953 -953
1040 staket vid järnvägar 230 0 0 0 230 -230
1050 Industrienheten 100 0 0 0 100 -100
1060 Alvesta resecenter 2 260 0 1 141 0 1 119 -1 119
1061 nya villatomter Torpabacken 0 0 186 116 -186 -116 -70
1090 försäljning av mark 0 0 3 155 0 -3 155 0 -3 155
1100 anläggn. arb. o detaljplaner 4 000 0 0 0 4 000 -4 000
1130 om- och tillbyggn Grönkullask 0 0 -3 000 0 3 000 -3 000
1150 Björnstorp 7 287 0 5 109 0 2 178 -2 178
1150 varav exploatering 5 109
1193 kombiterminal 6 906 0 235 0 6 671 -6 671
1250 ombygg Högåsen 1 500 0 1 192 0 308 -308
1253 Förskola Vislanda 20 000 0 6 640 0 13 360 -13 360
1259 övrigt förvaltningsavtalet 9 000 0 1 000 0 8 000 -8 000
1400 upprustn fritidsanläggningar 250 0 244 0 6 -6
1401 Pistmaskin 0 400 50 450 -50 -50 0
1402 Liftline Hanaslöv 150 0 93 0 57 -57
1410 energisparåtgärder simhallen 200 0 160 0 40 -40
1433 löparbana Virdavallen 0 0 32 0 -32 32
1470 ombyggnad Virdavallen 3 160 200 947 -200 2 213 -2 413
3020 Olvägen Vislanda 4 900 0 1 009 0 3 891 -3 891
3050 Spåningslandavägen 11 000 0 0 0 11 000 -11 000
3070 Förråd Ventilation - tele 600 0 338 0 262 -262
3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 700 855 1 599 -855 -899 44
3220 Högåsängen gata 422 0 0 0 422 -422
3230 Högåsängen tomt 0 0 7 0 -7 7
3290 diverse gatuarbeten 100 0 0 0 100 -100
3310 utbyte armaturer äldre belysning 1 100 0 700 0 400 -400
3510 dränering 75 0 6 0 69 -69
3530 div nyanläggningar Alvesta 0 0 125 0 -125 125
3560 lekredskap 200 0 18 0 182 -182
3570 lekredskap Högåsängen 827 0 451 0 376 -376
3570 varav exploatering 252
4032 omläggn va-ledning Påvelsgård 495 0 345 0 150 -150
4033 huvudledn va Björstorp 0 0 26 0 -26 26
4034 Huvudvattenlednng omläggning 2 000 0 2 257 0 -257 257
4035 Renstvättt Alvesta Avlverk 500 0 166 0 334 -334
4036 Va-ledn Spåningslanda-Lekaryd 6 000 0 0 0 6 000 -6 000
4040 omläggning äldre Va- ledn 900 0 1 052 0 -152 152
4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 200 0 0 0 200 -200
4210 Alvesta dagvatten Påvelsgård 208 0 177 0 31 -31
4250 va-led explo.omr 150 0 78 0 72 -72
4440 kapacitetsök Gottåsa 0 0 406 0 -406 406
4470 utbygg slamplatta 640 0 0 0 640 -640
4480 utbygg slamplatta 340 0 0 0 340 -340
4490 div mindre nyanläggn 100 0 141 0 -41 41
4500 anslutning Bergaåsen 39 400 0 40 000 0 -600 600

summa 0 127 500 4 446 63 407 * -4 446 64 093 68 539
netto 127 500 58 961 *

Total summa verksamheter 0 136 150 4 446 69 357 * -4 446 65 602 71 239
Netto 136 150 64 911 *

*)Varav exploatering 5361 tkr
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